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APRESENTAÇÃO 
 

Prezados leitores,  

Passados sete anos da criação do Curso de Direito da FEATI de Ibaiti, no Norte Velho – ou 

Pioneiro, como dizem –, este ano de 2013 é um ano de inovações.  

Sendo um dos objetivos principais do Curso a formação de profissionais comprometidos com a 

pesquisa de temas relevantes, que possam fazê-los refletir e pensar criticamente, ousamos lançar o 

desafio aos nossos acadêmicos para que pudessem debruçar-se sobre temas do Direito 

Constitucional. O resultado apresentamos agora. 

 A par do I Simpósio Internacional de Direito Constitucional e Cidadania organizado pelo Curso 

de Direito da FEATI, transcorrido nos dias 15 e 16 de abril deste ano, na cidade de Ibaiti, 

empreendemos a realização do I Congresso de Iniciação Científica, o qual traria visibilidade à 

produção de iniciação científica dos nossos acadêmicos sobre a temática do Direito Constitucional, 

tendo em vista a necessidade da divulgação da produção científica no âmbito do Curso de Direito da 

FEATI, potencializando a sua visibilidade no mundo científico globalizado. 

 Ademais, o Congresso de Iniciação Científica contou com a valorosa participação de 

estudantes da Universidade do Norte do Paraná – UENP, os quais enviaram suas contribuições, 

refletindo sobre os temas dos direitos fundamentais, da cidadania e também do poder constituinte 

em uma visão foucaultiana. 

 A produção docente também é apresentada nesta revista, onde podemos apreciar o resultado 

das pesquisas de quatro docentes do Curso de Direito da FEATI. Rendemos nossas homenagens ao 

Professor Márcio Dias de Oliveira que nos presenteou com seu trabalho antes de deixar o plano físico 

rumo à pátria espiritual, o que ocorreu em 16/03/2010. À ele devotamos nossos sinceros 

agradecimentos pelo trabalho desenvolvido no curso de Direito da FEATI. 

 Espero que apreciem a leitura mas, mais que isso, espero que ela incentive a reflexão e novos 

questionamentos sejam provocados e desenvolvidos para a consecução de uma sociedade mais justa 

e inclusiva. Para isso, lançamos uma pequena semente e esperamos que germine em solo fértil do 

trabalho e do estudo, frutificando em valorosos e abundantes resultados em nossos acadêmicos, 

futuros profissionais do Direito, de quem esperamos uma atuação crítica e valorosa na busca da 

efetivação dessa sociedade igualitária e inclusiva que desejamos, neste Norte Pioneiro, berço de 

líderes! 

 Ibaiti-PR, abril de 2013. 

 
Prof. Me. RONNY CARVALHO DA SILVA 

Mestre em Direito pela Universidade de Coimbra 
Coordenador do Curso de Direito da FEATI 

Presidente da Comissão Organizadora do I Simpósio Internacional de  
Direito Constitucional e Cidadania e Congresso de Iniciação Científica da FEATI 
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O Regime Jurídico da propriedade rural no Brasil:  

importantes aspectos sobre a inclusão social no campo 
 

Prof. Edson Luiz Zanetti 
Professor da Faculdade de Educação, Administração e Tecnologia de Ibaiti.  

Mestre em Direito pela ITE-Bauru. 

 
Prof. Márcio Dias de Oliveira 

Professor da Faculdade de Educação, Administração e Tecnologia de Ibaiti.  

Mestre em Direito pela ITE-Bauru. 

(in memorian) 

 
 

Palavras-chave:  Função social da propriedade. Regime jurídico. Propriedade rural. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A propriedade imobiliária agrária é tratada em nosso País como direito fundamental 

desde a Constituição do Império, e sua função social passou a ser reconhecida no 

constitucionalismo brasileiro a partir da Constituição de 1934, que inovou todo o sistema 

constitucional, dispondo de um título destinado aos direitos econômicos e sociais. 

Em um cenário de crescente urbanização como o do Brasil, que conta com grandes 

privilégios naturais e grande extensão de terras agricultáveis, suficientes para o 

desenvolvimento de diversas espécies vegetais e animais, torna-se imprescindível a adoção 

de uma política agrária eficiente, que atenda às exigências econômicas, sociais e jurídicas 

estabelecidas. 

É nítida a vinculação existente entre o adequado uso da terra e a inclusão social, na  

medida em que se possibilita o acesso a um pedaço de chão aos excluídos da vida social em 

decorrência da ausência de políticas públicas para a justa divisão de terras.  

Nos mas de 500 anos de história é possível visualizar, através de muitas 

modificações legislativas, as tentativas de solucionar os grandes problemas fundiários no 

Brasil. 
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Assim, depois de longas batalhas legislativas, chegamos ao atual estágio, em que a 

ausência de leis não é mais o grande obstáculo para a implementação de medidas que 

atendam as reivindicações do setor, mas se vislumbra a necessidade de efetivação das leis 

vigentes, principalmente do disposto na Constituição Federal de 1988. 

Propõem-se, por ora, uma abordagem dos principais acontecimentos desde a 

chegada dos primeiros colonizadores, até a promulgação da Constituição de 1988, com as leis 

vigentes sobre o tema. 

 

2 O REGIME SESMARIAL 

 

Antes de ser colonizado o Brasil era povoado por nativos. Estima-se que 

aproximadamente cinco milhões de índios viviam em diversas aldeias espalhadas em toda a 

extensão do território1. As terras não eram públicas, ou seja, não eram do Estado, e nem havia 

uma concepção individual da propriedade, mas utilizadas de forma coletiva2.  

Sabemos que a exuberância das terras brasileiras bem impressionou até mesmo o 

Pero Vaz de Caminha, que em sua carta3 descrevendo a nova conquista portuguesa à Vossa 

Majestade escreveu: 

 
(...) 
Águas são muitas; infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo-a 
aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem.  
Porém o melhor fruto, que nela se pode fazer, me parece que será salvar 
esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela 
deve lançar.  
(...) 
E nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza do que nesta vossa terra 
vi. E, se algum pouco me alonguei, Ela me perdoe, que o desejo que tinha, 
de Vos tudo dizer, mo fez assim pôr pelo miúdo.  
(...) 
Deste Porto Seguro, da Vossa Ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro 
dia de maio de 1500. 
 
Pero Vaz de Caminha 

 

Logo após a chegada das embarcações de Cabral, ocorreu o fenômeno de 

publicização das terras brasileiras, que passaram a ser propriedade da Coroa Portuguesa. 
                                                 
1 http://www.portalcorreio.com. br/noticias/matLer.asp?newsId=32314. Acessado 20. abr. 2008 
2 VARELLA. Marcelo Dias. Introdução ao direito à reforma agrária: o direito face aos novos conflitos sociais. 
Leme: Editora de Direito, 1998, p.54. 
3 Disponível em: http://www.biblio.com.br/conteudo/perovazcaminha/carta.htm 
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Mas o regime de publicização não garantiria a Portugal o domínio de toda a extensão 

territorial, sentindo-se a necessidade da adoção de um sistema de repartição dessas terras. 

Surge assim, o regime sesmarial que já havia sido adotado em Portugal por meio da Lei 

Régia de 16 de junho de 1375, cujo objetivo era de forçar os senhores de terras a cultivá-las, 

como condição de permanecerem na posse.  

Esse regime foi definitivamente implantado em nosso País a partir de 1530, com a 

notícia de que os franceses estariam fazendo incursões na costa brasileira. Sem condições de 

combater as invasões estrangeirais e desbravar as imensas áreas de terras, o regime 

semarial foi uma medida necessária na ocasião. 

Iniciou-se o grande processo de privatização do solo brasileiro. As terras eram 

distribuídas para os sesmeiros que passavam a ter direitos sobre a área, carregando a 

obrigação de cultivá-las. Tupinambá Miguel Castro do Nascimento4 observa que “no regime 

sesmarial, eram doadas terras a quem delas necessitasse, condicionada a doação do Poder 

Público à obrigação do donatário de trabalhar a terra, cultivando. Tratava-se de condição 

resolutiva”. O beneficiário que não cumprisse com a condição imposta caia em comisso, 

consequentemente, a terra era devolvida à Coroa. 

Este foi o primeiro regime de direito agrário adotado no Brasil. Marcelo Dias Varella5 

aponta que as “sesmarias caracterizavam um modelo de reforma agrária, foi um mecanismo 

encontrado para tornar as terras até então abandonadas em terras produtivas”. Este sistema 

teve vigência em nosso País de 1530 até 17 de junho de 1882, onde foi levado a termo pela 

resolução n. 76. 

Entretanto, diferente do modelo português, onde as áreas dadas em sesmaria eram 

relativamente pequenas, pois se pretendia que as terras fossem produtivas, para não faltar 

gêneros alimentícios nas mesas de todos, no modelo brasileiro, eram concedidas áreas de 

terras de grande extensão, que conforme as medidas utilizadas tinham de frente 10 (dez) 

léguas6 para o mar e para os fundos enquanto a vista alcançar o horizonte. 

Assim, inegável que a adoção das sesmarias contribuiu para a exploração do solo e a 

colonização do Brasil. No entanto, despertou seus reflexos para a cultura dos latifúndios em 

solo pátrio, a promoção de exclusão ao uso da terra a milhões de brasileiros. 

                                                 
4 NASCIMENTO. Tupinambá Miguel Castro da. Comentários à Constituição: ordem econômica e financeira. 
Porto Alegre. Livraria do Advogado, 1997. p. 2.04. 
5 VARELLA. Marcelo Dias. Introdução ao direito à reforma agrária: o direito face aos novos conflitos sociais. 
Leme: Editora de Direito, 1998,p.59. 
6 Uma légua de sesmaria equivale a 6.600 metros. 
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3 O DESENVOLVIMENTO RURAL NA VIGÊNCIA DE CADA CONST ITUIÇÃO 

 

Todas as Constituições brasileiras representam importantes marcos na história rural 

de nosso País. Aos poucos, normas disciplinadoras dos direitos e garantias dos produtores e 

trabalhadores rurais foram sendo constitucionalizadas e o exercício da atividade no campo foi 

se fortalecendo. 

Nosso próximo passo rumo à compreensão do tema será o estudo de cada uma das 

Constituições e importantes leis vigentes em cada período, apontando os principais tópicos 

relacionados à política agrária, e a inclusão social, objeto do estudo em tela. 

 

3.1 Constituição do Império de 1824 

 

A Constituição Política do Império, outorgada em 25 de março de 1824, 

definitivamente, pôs fim à detenção do direito de propriedade sob o território brasileiro pelo rei 

de Portugal”7. Não disciplinou diretamente a atividade rural, contudo, garantiu a plenitude do 

direito de propriedade, ressalvando o seu uso e emprego em proveito do bem público, 

conforme o art. 179, inciso XXII: 

 

É garantido o direito de propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem público 
legalmente verificado exigir o uso e emprego da propriedade do cidadão, será 
ele previamente indenizado do valor dela. A Lei marcará os casos em que terá 
lugar esta única exceção, e dará as regras para determinar a indenização. 

 
 

Seguramente, essa exceção à plenitude do direito de propriedade muito contribuiu para 

o modelo de reforma agrária que foi implantado a partir da Emenda Constitucional n. 10, de 10 

de novembro de 1964. Na medida em que se facultou ao poder público exigir o uso e emprego 

de bens particulares, o direito de propriedade foi sendo relativizado, o que importa em um 

grande avanço para a nossa sociedade. Conforme a lição Paulo Bonavides e Paes de 

Andrade8: 

 

                                                 
7 BASTOS, Celso Ribeiro & MARTINS, Ives Gandra.Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. v.7. São Paulo: Saraiva, 1988,p.117. 
8 BONAVIDES, Paulo & ANDRADE, Paes de. História Constitucional do Brasil. 4.ed.Brasília. OAB Editora, 
2002. p.111. 
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Nossos antepassados abriram também uma janela para o social, para os 
direitos sociais do século XX, fora, portanto, das vistas acanhadas e egoístas 
do liberalismo imperante, do qual, eles, por força do tempo e da necessidade, 
se fizeram órgãos ou instrumentos. 

 
 

Quase dois anos antes de ser outorgada, foi extinto o regime das sesmarias no Brasil. 

Conseqüentemente, passamos por um período sem nenhuma regulamentação sobre a posse 

da terra. A esse episódio se deu o nome de “regime de posse”. Nas palavras de Ismael 

Martinho Falcão9:  

 

Ficou o agro nacional, desse modo, a mercê de todos quantos a desejassem 
ocupar. Inexistindo legislação específica de proteção, não havia, igualmente, 
limites para essa ocupação desordenada. 

 

Assim, qualquer pessoa poderia se tornar possuidor de uma área, desde que outra 

pessoa não estivesse ocupando a mesma, nem obtivesse o título de propriedade.  

Para colocar fim à situação instaurada, foi promulgada a Lei n. 601, de 18 de 

setembro de 1850, que tratou de regulamentar o instituto das terras devolutas, posses e 

ocupações, visando conceder aos interessados uma titularidade definitiva10.  

Chama atenção ao disposto no art. 1º, da Lei de 1850, que condicionou a aquisição 

de terras devolutas a título de compra. Com essa disposição, dificultou-se a formação da 

pequena propriedade rural, pois os grandes proprietários eram os que dispunham de recursos 

financeiros para comprar as terras disponíveis, contribuindo de tal forma, com a difusão do 

conhecido fenômeno da exclusão social, pois os pobres ficaram quase que excluídos do 

direito de adquirir a propriedade da terra.   

Desse modo, dificultou-se o acesso à terra aos brancos pobres, aos negros e aos 

imigrantes europeus que nesta época começavam a chegar ao Brasil. O latifúndio, a 

desigualdade social que havia se instalado em solo pátrio difundiu-se ainda mais. 

 

 

 

 

                                                 
9 FALCÃO. Ismael Marinho. Direito Agrário Brasileiro. Doutrina, jurisprudência, legislação e prática. Bauru. 
Edipro, 1995, p.39. 
10 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. v.6, São Paulo:Saraiva, 1994, p.471. 
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3.2 Constituição de 1891 

 

Com a promulgação da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 

24 de fevereiro de 1891, conforme previu no seu art. 34, o Congresso Nacional ficou 

incumbido de legislar sobre terras e minas de propriedade da União. No art.35 § 2º, dispôs da 

competência do Congresso para animar no País o desenvolvimento da agricultura. 

As terras devolutas da União passaram para o domínio dos Estados, conforme dispôs o 

art. 64: 

 

Pertencem aos Estados as minas e as terras devolutas situadas nos 
respectivos territórios, cabendo à União somente a porção do território que for 
indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações construções militares e 
estradas de ferro. 

 

A ordem de se atribuir a cada estado-membro a competência para desenvolver sua 

política de concessão de terra é considerada um retrocesso na Constituição Republicana. 

Fábio Alves dos Santos11 acentua que:  

 

Embora calcada no sadio princípio do federalismo, tal disposição veio agravar 
ainda mais a situação, pois se multiplicaram ainda mais os atos legislativos, 
com cada Estado adotando uma política fundiária própria. 
 

 
Agravou-se a questão fundiária no País, pois o governo das terras devolutas passou 

para os estados e, daí para as oligarquias locais e proprietários de terras.12
 

Maria Yedda Leite Linhares e Francisco Carlos Teixeira da Silva13 observam: 

 

Assim, abria-se ao poder local, oligárquico e coronelista, a possibilidade de 
legitimar suas ações de açambarcamento fundiário. Originava-se, desta forma, 
mais uma corrida em direção à formação de amplos domínios fundiários no 
País, reafirmando-se a ordem latifundiária. 

 

                                                 
11 SANTOS. Fabio Alves dos. Direito agrário: política fundiária no Brasil. Belo Horizonte: Del Rei, 1995. p. 88. 
12 FOWERAKER, Joe. A luta pela terra: Economia política da fronteira pioneira no Brasil de 1930 aos dias 
atuais. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982, p. 315. 
13 LINHARAS, Maria Yedda Leite & SILVA, Francisco Carlos Teixeira da.Terra prometida: uma história da 
questão agrária no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 1999, p. 76. 
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Em suma, o poder político se concentrou nas mãos dos latifundiários, que tinham como 

maior objetivo aumentar as fronteiras de suas propriedades, enquanto aos pobres, o sonho de 

adquirir um pedaço de terra tornava-se cada vez mais distante. 

Por outro lado, a Carta de 1891, manteve no artigo 72 §17, o direito de propriedade em 

sua plenitude, todavia, inovou, quando ressalvou a possibilidade de desapropriação, 

estampando a expressão “por necessidade ou utilidade pública”. 

Contudo, o grande avanço consolidado na vigência desta Constituição, se deu com a 

promulgação do Código Civil Brasileiro de 1916, que disciplinou institutos como o penhor 

agrícola, a hipoteca, o direito de posse e propriedade, o usucapião, a parceria rural, entre 

outras normas relacionadas à atividade rural em nosso País. 

 

3.3      Constituição de 1934 

 

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 16 de 

julho de 1934, fruto da revolução constitucionalista de 1932, previu no art. 5º, a competência 

privativa da União para legislar sobre normas fundamentais de direito rural e 

desapropriações14. 

A grande novidade ficou por conta do Título IV, que pela primeira vez numa 

Constituição brasileira dispôs sobre a ordem econômica e social. Como expõe Marcelo Aurélio 

Peri Guedes15, “assim como a Constituição alemã de 11 de agosto de 1919, rompeu com toda 

omissão constitucional com relação aos direitos fundamentais sociais, a brasileira inaugura em 

texto formal escrito a previsão de Direitos Sociais”. 

Também inovou com questões relacionadas ao trabalho agrícola, prevendo no art. 

121, § 4º, a fixação do homem no campo, assegurando ao trabalhador nacional a preferência 

na colonização e o aproveitamento das terras públicas.  

É perceptível a preocupação do constituinte daquela época com o fenômeno da 

migração do homem do campo para as cidades, o que resultaria na diminuição de áreas 

                                                 
14 Art 5º - Compete privativamente à União:  
XIX - legislar sobre 
c) normas fundamentais do direito rural, do regime penitenciário, da arbitragem comercial, da assistência social, 
da assistência judiciária e das estatísticas de interesse coletivo;  
d) desapropriações, requisições civis e militares em tempo de guerra;  
15 GUEDES, Marco Aurélio Peri. Estado e ordem econômica e social: a experiência constitucional da república 
de Weimar e a Constituição Brasileira de 1934. Rio de Janeiro: Renovar,1998,  p.117. 
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plantadas, tendo como conseqüências a escassez de alimentos e prejuízos econômicos. Vale 

lembrar que até 1940, quase 70% da população no Brasil morava no campo. 

Mas a análise da parte final do dispositivo supramencionado revela que esta 

Constituição ao dar preferência ao trabalhador nacional, dificultou a convivência de 

estrangeiros no País.  

Naquela época, à procura de melhores condições de vida muitos estrangeiros vieram 

ao Brasil e se ocuparam, principalmente, do trabalho no campo. Como explica Alencar Mello 

Proença16,  

Num período de 61 anos (de 1984 a 1945), o Brasil recebeu quase três 
milhões e meio de europeus, entre italianos (1.412.773), portugueses 
(1.224.603), espanhóis (573.934) e alemães (171.136), fora alguns grupos de 
japoneses (188.615) e russos (108.040). 
 

E Mello Proença ainda comenta que entre os dirigentes e integrantes do Movimento 

dos Trabalhadores Sem Terra - MST, muitos são netos ou bisnetos dos excluídos do processo 

de modernização da agricultura européia, e que no Brasil voltam a enfrentar nova exclusão. 

 

Avançando no estudo desta Constituição observa-se que, diferente das anteriores, 

além de prever a desapropriação por necessidade ou interesse público, dispôs que o direito de 

propriedade não poderia ser exercido contra o interesse social ou coletivo17. Da mesma forma, 

estabeleceu-se a indenização justa aos proprietários de áreas desapropriadas, o que foi 

mantido pelas Cartas posteriores, com exceção a de 1937. 

Desse modo, começavam a se esboçar as primeiras tênues linhas da reforma agrária, 

que veio a se exteriorizar na vigência da Constituição de 1946. Eliana Pires Rocha18 esclarece 

que “a desapropriação para fins de reforma agrária, sendo subespécie da desapropriação por 

interesse social, foi inicialmente cogitada na Constituição de 1934”. 

Outrossim, o instituto da usucapião pela primeira vez foi inserto no texto de uma 

Constituição no Brasil. Diferente da usucapião previsto no Código Civil de 1916, além de não 

                                                 
16 PROENÇA. Alencar Mello. Direito agrário. Porto Alegre: Síntese, 1999, p.62. 
17 Art. 113, §17, da Constituição de 1934: É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido 
contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar. A desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública far-se-á nos termos da lei, mediante prévia e justa indenização. Em caso de perigo iminente, 
como guerra ou comoção intestina, poderão as autoridades competentes usar da propriedade particular até 
onde o bem público o exija, ressalvado o direito à indenização ulterior.  
18 ROXA, Eliane Pires. Desapropriação por interesse social para reforma agrária, “ratificação da posse” e direito 
à indenização. Organizadores: SIVERA, Domingos Sávio Dresch da.XAVIER, Flávio Sant” Ana. O direito agrário 
em debate.Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p.85 
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exigir o justo título e a boa-fé, reduziu para 10 anos o lapso temporal e limitou o tamanho da 

área para dez hectares19. 

A redução de impostos sobre imóveis rurais com áreas não superiores a cinqüenta 

hectares - conforme o art. 126 da Constituição de 1934 - impôs incentivo à criação da 

pequena propriedade, que passaria a funcionar em regime de economia familiar. 

Ao mesmo tempo, a necessidade de autorização do Senado Federal para a 

concessão de terras com área superior a dez mil hectares - conforme o seu art. 130 - 

evidencia algum esforço no combate ao latifúndio no Brasil. 

Desse modo, constata-se que a partir da vigência da Constituição de 1934, a situação 

no campo começou a mudar. Passados mais de 400 anos de constante omissão legislativa, 

alguns sinais para a adoção de uma política agrária favorável aos pequenos produtores e 

trabalhadores rurais começaram a ganhar o campo pátrio. 

 

 

3.4      Constituição de 1937 

 

A Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937, outorgada 

por Getúlio Vargas no período do Estado Novo, estabeleceu no seu art. 18, que na ausência 

de Lei Federal, os Estados poderiam legislar sobre crédito agrícola, incluídas as cooperativas 

entre agricultores, para suprir as deficiências ou atender às peculiaridades locais.  

Benedito Marques Ferreira20 explica que neste período, entrou em vigência a Leis n. 

454, de 9 de julho de 1937, “que autorizou o Poder Executivo a conceder ao Banco do Brasil a 

permissão para prestar assistência financeira à agricultura”. Foi então criada a Carteira de 

Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil - CREAI, que teve como objetivo disponibilizar 

para o setor primário condições creditícias diferenciadas 21.  

No capítulo que tratou da ordem econômica, essa Constituição não apresentou 

qualquer inovação em matéria relacionada à atividade rural. Excluiu, no entanto, da expressão 

                                                 
19Art 125 - Todo brasileiro que, não sendo proprietário rural ou urbano, ocupar, por dez anos contínuos, sem 
oposição nem reconhecimento de domínio alheio, um trecho de terra até dez hectares, tornando-o produtivo por 
seu trabalho e tendo nele a sua morada, adquirirá o domínio do solo, mediante sentença declaratória 
devidamente transcrita. 
20 MARQUES, Benedito Ferreira. Direito agrário brasileiro, 7.ed.São Paulo: Atlas, 2007, p.153. 
21 WILDMANN, Igor Pantuzza.Crédito rural: teoria, prática, legislação e jurisprudência. Belo Horizonte: Del Rey, 
2001,p.64. 



 15 

ordem econômica e social, a palavra “social” que havia sido inaugurada na Constituição 

anterior.  

Em sede de política agrária que atenda os anseios sociais, é de se observar que a 

Constituição de 1937 não avançou. Embora neste período tenha sido criada a CREAI, não se 

constata a preocupação em dar maiores incentivos à atividade rural, conforme principiado na 

Constituição de1934. 

 

3.5 Constituição de 1946 

 

Com a promulgação da Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de 

setembro de 1946, restabeleceram-se os direitos e as garantias em nosso País. No magistério 

de Pinto Ferreira,22 “essa Constituição foi um ponto de contato, e significou um retorno à 

legalidade da democracia brasileira”. Algumas questões importantes para o desenvolvimento 

rural foram abordadas no texto desta Constituição e nas Leis promulgadas durante o período. 

 

Para o maior incentivo à pequena propriedade, a redação do art. 19, § 1º, dispôs da 

não incidência de impostos sobre a propriedade rural não excedente a vinte hectares, desde 

que cultivado pela família. Diferente da Constituição de 1934, que previu apenas a redução de 

impostos no percentual de 50% em áreas não superiores a cinqüenta hectares.  

No título da ordem econômica, a Carta de 1946, incluiu novamente a palavra “social” 

na expressão “ordem econômica e social”. No art. 141, §1623, dispôs da desapropriação por 

utilidade pública ou interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro. 

Diferente da Constituição de 1934, que somente previu que o direito de propriedade não 

poderia ser exercido contra o interesse social ou coletivo. 

No dia 10 de novembro de 1964, entrou em vigência a Emenda Constitucional n. 10, 

chamada de Emenda da Reforma Agrária, que representa o grande marco inicial da política de 

                                                 
22 FERREIRA, Pinto. Curso de direito constitucional. 9.ed.São Paulo.Saraiva.1988, p.59. 
GODOY, Luciano de Souza. Direito agrário constitucional: O Regime da propriedade. 2.ed. São Paulo, Atlas,  
1999, p. 51. 
23 Art. 141, § 17 da Constituição de 1946: É garantido o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação 
por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro. 
Em caso de perigo iminente, como guerra ou comoção intestina, as autoridades competentes poderão usar da 
propriedade particular, se assim o exigir o bem público, ficando, todavia, assegurado o direito a indenização 
ulterior.  
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desenvolvimento agrário no Brasil. Ismael Marinho Falcão anuncia que “nascia, assim, no 

Brasil, com foro constitucional, o direito agrário24”.  

A transformação no cenário agrário após essa Emenda foi tão intensa que Raphael 

Augusto Mendonça Lima25 chega a dizer que “a política agrária em nosso País, antes de 1964, 

era uma atividade quase inexistente” 

Outro documento legislativo de importante repercussão26, promulgado logo após a 

Emenda n. 10, é a Lei n. 4.504, o Estatuto da Terra, de 30 de novembro de 1964, que 

disciplina os temas mais importantes relacionados ao cultivo da terra, estabelecendo-se regras 

para ações governamentais, no sentido de organizar toda a cadeia de produção no campo, 

proporcionando um sustentáculo jurídico e político em prol da economia rural no País. Marcelo 

Dias Varella27 ao comentar o conteúdo deste diploma diz que: 

 

Indubitavelmente, o Estatuto da Terra foi um importante passo legislativo. 
Trouxe diversos conceitos novos, marcando uma nova fase do direito positivo, 
como o Imposto Territorial Rural progressivo, a definição dos contratos de 
trabalhos rurais, além de apontar elementos concretos para averiguação de 
cumprimento da função social da terra, com vistas no estímulo à produção e 
também à produtividade. 

 

Também, anota-se que o art. 146 desta Constituição, encarregou o legislador da 

criação de estabelecimento de crédito ao amparo da lavoura e à pecuária. Atendendo os 

ditames constitucionais, foi promulgada a Lei 4.829, de 5 de novembro de 1965, que 

institucionalizou o crédito rural no Brasil. Diferente da Lei  n. 454 de 9 de julho de 1937, que 

somente havia autorizado o Poder Executivo a conceder ao Banco do Brasil a autorização 

para prestar assistência financeira a agricultura.  

Outro importante ato legislativo é o Decreto n. 59.566 de 14 de novembro de 1966, 

que regulamentou o Estatuto da Terra, principalmente no que tange o respeito aos contratos 

de parecerias e arrendamentos de terra. 

Com efeito, aspectos relevantes para a promoção de inclusão social do homem do 

campo, do bem estar no campo, foram tratados durante a vigência da constituição de 1946. 

                                                 
24 FALCÃO. Ismael Marinho. Direito Agrário Brasileiro. Doutrina, jurisprudência, legislação e prática. Bauru. 
Edipro, 1995, p.45. 
25 LIMA, Raphael Augusto de Mendonça. Direito agrário. 2.ed. Rio de Janeiro, Renovar 1997,p.123. 
26 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. v.6, São Paulo:Saraiva. 1994 p.471. 
27 VARELLA. Marcelo Dias. Introdução ao direito à reforma agrária: o direito face aos novos conflitos sociais. 
Leme: Editora de Direito, 1998, p.85. 
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3.6 Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional n. 1  

 

Com a Constituição da República Federativa do Brasil, outorgada em 24 de janeiro 

de1967, e a Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de1969, a grande inovação ficou 

por conta da inclusão da função social da propriedade como princípio basilar da ordem 

econômica e social28  

Estabeleceu-se que a competência da União para promover a desapropriação da 

propriedade territorial rural, limitar-se-ia às áreas incluídas nas zonas prioritárias, fixadas em 

decreto do Poder Executivo29.  

Todavia, suprimiu do texto a expressão “prévia” da indenização para os fins de 

reforma agrária e também o instituto da usucapião. 

Temos de considerar que à época em que vigeu a Constituição de 1967 e a Emenda 

n. 1 de 1969, contemplávamos acentuado processo de crescimento populacional, a precisão 

de valorizar o homem do campo, principalmente diante da correlata necessidade de se 

produzir mais alimentos. Assim, em nosso sentir, essa Constituição que deveria estabelecer 

novas diretrizes para o setor agrário, perdeu a oportunidade de ditar melhores caminhos à 

Nação. 

 

3.7 Constituição de 1988 

 

O modelo de desenvolvimento agrário adotado a partir de 1988 provocou significativas 

mudanças no conceito da produção rural no Brasil, ampliando-se a produtividade no campo de 

forma inimaginável há algumas décadas. 

Indiscutivelmente a Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro 

de 1988 dá grande importância ao tema proposto. Diferente das anteriores, ela delineou os 

principais assuntos que envolvem os direitos e deveres dos proprietários e trabalhadores 

                                                 
28 157, §,3º , III, da Constituição de 24 de janeiro de1967, e art. 160, III, da Emenda n. 1 de dezessete de 
outubro de1969.  A ordem econômica e social tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, 
com base nos seguintes princípios: 

III - função social da propriedade. 
29 Art. 157, §,3º da Constituição de 24 de janeiro de1967, e art. 161, § 2º da Emenda n. 1 de dezessete de 
outubro de1969. A desapropriação de que trata este artigo é da competência exclusiva da União e limitar-se-á 
às áreas incluídas nas zonas prioritárias, fixadas em decreto do Poder Executivo, só recaindo sobre 
propriedades rurais cuja forma de exploração contrarie o acima disposto, conforme for estabelecido em lei. 
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rurais, inclusive dispondo num capítulo reservado sobre os direitos e obrigações a serem 

cumpridas. 

A política agrícola e fundiária e a reforma agrária são muito bem articuladas em seu 

texto, não restando quaisquer dúvidas de que a nossa Constituição almeja a efetivação de 

todos os mecanismos de amparo ao homem do campo. Na lição de Luciano de Souza 

Godoy30, “a Carta Magna demonstra uma intenção clara de valorizar a produção agrária, 

incentivando-a, em um nítido aspecto de direito promocional”. 

Explicita nos artigos 184 a 191 os mecanismos de efetivação das políticas agrícolas e 

fundiárias, bem como disciplinou as possibilidades de desapropriação da propriedade rural 

para o fim de reforma agrária, visando alcançar os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil. 

Isso se deve ao tratamento diferenciado dado à política agrária pelo constituinte, que 

incluiu o tema no capítulo III, do título VII, que dispõe sobre a ordem econômica e financeira, 

ensejando fomentar a atividade rural através da materialização de aspectos econômicos e 

financeiros do sistema. 

Ao descrever a atividade rural na Constituição vigente, Sulaiman Miguel Neto31 afirma 

que “a Constituição Federal de 1988, ao dedicar um capítulo próprio à questão agrária, 

tratando do tema política agrícola e fundiária e da reforma agrária, procurou exaurir todas as 

questões pertinentes à regulamentação da atividade rural”. 

Com a inserção de todo o programa de política agrária no texto da Constituição, os 

produtores e trabalhadores rurais passaram a gozar de maior proteção, estabelecendo-se 

melhores condições de trabalho e rentabilidade no setor. Foram dados os primeiros passos no 

caminho de uma melhora substancial no setor agrário32” 

Para regulamentar o disposto nos artigos 187 a 191, da Constituição, no dia 17 de 

janeiro de 1991 foi promulgada a Lei 8.171, conhecida como Lei de Política Agrícola, que 

trata das atividades agropecuárias, agroindustriais e de planejamento das atividades 

pesqueira e florestal. 

E para tratar da justa divisão de terras, conforme os artigos 184 a 186 da 

Constituição, foi promulgada a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, Lei da Reforma 

                                                 
30 GODOY, Luciano de Souza. Direito agrário constitucional: O Regime da propriedade. 2.ed. São Paulo, Atlas,  
1999,p.13. 
31 MIGUEL NETO, Sulaiman. Questão agrária. Campinas, Bookseller, 1997, p.334 
32 MOTA, Leda Pereira & SPITZCOVISKY, Celso. Direito Constitucional. São Paulo: Terra Editora, 1994, p.136. 
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Agrária, que dispõe do modelo de desapropriação para fins de reforma agrária da propriedade 

rural que não cumpra com a sua função social. 

No sentido de tentar resolver o problema da exclusão social no campo, importantes 

medidas foram tomadas, de modo que todos os que trabalham na terra passaram a ter o 

direito de exigir do Estado providências para a distribuição de terras e, recursos financeiros 

para aquisição de um pedaço de chão para plantar. A respeito, dispõe o art. 81, do Estatuto da 

Terra: 

 

Art. 81: Para aquisição de terra destinada a seu trabalho e de sua família, o 
trabalhador rural terá direito a um empréstimo correspondente ao valor do 
salário-mínimo anual da região, pelo Fundo Nacional de Reforma Agrária, 
prazo de vinte anos, ao juro de seis por cento ao ano. 

 

 No mesmo sentido, a Lei de Política Agrícola, no Art. 48, inc. V, estabelece que um 

dos objetivos do crédito rural é “propiciar através de modalidade de crédito fundiário, a 

aquisição e regularização de terras pelos pequenos produtores, posseiros e arrendatários e 

trabalhadores rurais”. 

 Com o propósito de financiar programas de reordenação fundiária e de 

assentamento rural, foi promulgada a Lei Complementar nº 93, de 04 de fevereiro de 

1998, que instituiu o Fundo de Terras e da Reforma Agrária – Banco da Terra. 

 

 Destaca-se o Art. 1º, inc. I, dessa lei, que dispõe das pessoas beneficiárias do 

fundo, que necessariamente devem ser “[...] os não-proprietários, preferencialmente os 

assalariados, parceiros, posseiros e arrendatários, que comprovem, no mínimo, cinco 

anos de experiência na atividade agropecuária”.33 

 Já, o Decreto nº 4.892, de 25 de novembro de 2003, tratou de regulamentar a Lei 

Complementar nº 93, no Art. 5º, inc. I, trazendo o mesmo rol de beneficiários, utilizando no 

final a expressão “atividade rural”.34 

                                                 
33 O inc. II, da Lei Complementar nº 93, ressalva os agricultores proprietários de imóveis cuja área não 

alcance a dimensão da propriedade familiar, e seja, comprovadamente, insuficiente para gerar renda capaz 
de lhe propiciar o próprio sustento e o de sua família. No mesmo sentido o Art. 5º, inc. II, do Decreto nº 
4.892. 

34 Art. 5º, inc. I, do Decreto nº 4.892: Trabalhadores rurais não-proprietários, preferencialmente assalariados, 
parceiros, posseiros e arrendatários que comprovem, no mínimo, cinco anos de experiência na atividade 
rural. 
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 Assim, a todos os produtores e trabalhadores rurais que não possuem terras, desde 

que preenchidos os requisitos estabelecidos, deve ser dada a oportunidade de adquirir um 

pedaço de terra para o desenvolvimento da atividade. Nas palavras de Raphael Augusto de 

Mendonça Lima, “[...] o Estado deve promover o acesso à propriedade da terra para as 

pessoas sem terra e sem condições de adquiri-la a título oneroso”.35 

No entanto, a abordagem do assunto não se resume somente no aspecto teórico. 

Superado o fenômeno da constitucionalização, da legalização, o que se espera é a efetivação 

das normas existentes no sistema. 

O problema vivenciado no Brasil rural não é mais a ausência de Leis, como aconteceu 

no passado. Ora o grande desafio é efetivação das normas conquistadas. A disciplina da 

atividade rural deve ser cumprida, no intuito de levar aos cidadãos do campo a dignidade e 

cuidados dispensados ao cidadão urbano, conforme os fundamentos da república36. 

Uadi Lammêgo Bulos37 ao comentar a Constituição no capítulo que trata da política 

agrícola e fundiária e da reforma agrária conclui que: 

 

Se o art.187, seus incisos e parágrafos fossem realizados, na plenitude do 
programa que contém, talvez poderíamos transmudar a ficção de Zweig sobre 
o Brasil: País do futuro, na visão mais compensadora e otimista. 

 

É oportuno observar que o trabalho do homem do campo e a propriedade da terra são 

elevados ao nível de direito fundamental do cidadão38, Fato que ilumina a importância do 

tema, merecedor de especial atenção por parte do Poder Público. 

Mas evidente que ainda estamos bem longe de satisfazer o disposto na 

Constituição e nas leis. A igualdade de condições que envolvem todos os setores da 

produção econômica em nosso país, não é observada como se deveria, quando 

refletimos a realidade em que se deparam os que vivem no campo. Como afirma Olavo 

Acyr de Lima Rocha: “[...] em termos de conforto e bem estar social, os nossos 

                                                 
35 LIMA, 1997, p. 55. 
36 ARAÚJO JÚNIOR, Vicente Gonçalves de. Direito agrário.Doutrina, jurisprudências e modelos. Belo Horizonte: 
Inédita, 2002, p.113. 
37 BULOS, Audi Lammêgo. Jurisprudência e legislação infraconstitucional em vigor. São Paulo: Saraiva, 
2000,p.1.141 
38 BASTOS, Celso Ribeiro & MARTINS, Ives Gandra.Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. v.7. São Paulo: Saraiva, 1988, p.297. 
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campineiros e a própria agropecuária têm sido considerados como setor deprimido da 

economia nacional”.39 

 Indubitavelmente, o setor agrário tem sido mais humilhado, mais desprotegido. Isso 

porque os trabalhadores rurais não podem viver ou não vivem dignamente, em comparação 

com os demais setores da sociedade.40 

 Além das ocorrências de trabalho escravo que é reconhecido oficialmente pelo 

governo federal, verifica-se que são muitos os trabalhadores rurais que recebem menos 

que o mínimo. Os dados do IBGE apontam que no ano de 1996, mais de 04 milhões de 

camponeses trabalhavam sem ter salários, cerca de 1,6 milhões de trabalhadores rurais 

ganhavam menos de um salário mínimo.41 

 Fernando costa Tourinho Neto ao relatar a situação em que se enquadra o lavrador do 

interior do Brasil assevera que: 

 

Em geral, sua habitação limita-se a uma cabana de terra batida por ele 
mesmo construída, coberta de sapé ou de folhas de zinco; seus móveis se 
reduzem a um estrato de madeira sobre o qual, para dormir, coloca um 
colchão de palha seca; nem sempre há uma mesa e algumas cadeiras; os 
utensílios caseiros constam de cestas, pratos de madeira, almofariz, pilão 
de madeira, pratos e xícaras de folhas ou de latas de conservantes.42 

 
 Não é demais observar que os moradores da zona rural têm muito mais dificuldade de 

acesso à saúde, educação43, transporte, entre outros direitos essenciais, que são facilmente 

acessíveis na vida urbana. 

 Se não bastassem as diferenças que se constata frente a outros setores da economia, 

a desigualdade é também verificada dentro do próprio contexto rural, onde um pequeno 

número de pessoas são proprietárias da maioria das terras existentes no país, enquanto a 

maioria é excluída do acesso a terra e a vida digna. A garantia de um pedaço de terra a 

todos os trabalhadores rurais sem-terras, é quase que inaplicável. 
                                                 
39 ROCHA, Olavo Acyr de Lima. A desapropriação no direito agrário. São Paulo: Atlas, 1992, p. 78. 
40 OLIVEIRA, Humberto Machado. Princípios de direito agrário na Constituição vigente. Curitiba: Juruá, 2004, 

p.152. 
41   CHIAVENATO, Júlio José. Violência no campo: o latifúndio e a reforma agrária. São Paulo: Moderna, 
1996.p. 06. 
42     TOURINHO NETO, Fernando da Costa. Por um Brasil sem latifúndio. In: MOLINA, Mônica Castagna; 
SOUZA JÚNIOR, José Geraldo de (orgs.). Introdução crítica ao direito agrário : série o direito achado na rua. 
Brasília: UnB – Universidade de Brasília, 2002. 3 vol. p. 38. 
43 Segundo o Instituto Nacional de Estudos Anísio Teixeira e Pesquisas – INEP, em 04 de junho de 2003, 
constatou-se que “no meio rural brasileiro, a taxa de analfabetismo é três vezes superior à da população 
urbana: 28,7% e 9,5%, respectivamente 
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 Lembremo-nos que a terra tem uma função social. Esta função não estará sendo 

exercida, enquanto milhares de pessoas continuarem debaixo de lonas na beira das 

estradas, excluídas da vida social. O direito de propriedade e sua função social estão 

insertos no capítulo que trata dos direitos fundamentais na Constituição, constituindo-se um 

valor que, necessariamente, precisa ser observado por todos e efetivado pelo Estado. 

Assim, vencidos os aspectos da constitucionalização e da legalização no sistema de 

política agrária no Brasil, o que se espera é a atuação do poder público para que as antigas 

reivindicações do homem do campo sejam atendidas, principalmente no que se refere ao 

programa da justa distribuição de terras, a inclusão social no campo e rendimentos 

econômicos no setor. 

 

4 CONCLUSÃO  

 

No decorrer deste estudo pudemos observar que o Brasil tem uma forte tradição 

agrária. Desde a chegada dos primeiros colonizadores verificou-se que temos solo fértil e 

clima favorável à agricultura e à pecuária. 

O sistema das sesmarias foi o primeiro regime de distribuição de terras adotado em 

nosso País, onde se garantia ao sesmeiro que cultivasse a terra, o direito sobre a área. Foi 

por meio desse sistema que o solo brasileiro começou a ser significativamente desbravadas, 

formando-se as primeiras plantações e rebanhos nas terras recém descobertas. 

 As sesmarias prestaram-se a fincar os marcos de domínio na próspera colônia, 

deixando os vincos na história brasileira, notadamente a tendência latifundiária, e um inicio de 

exclusão nas comunidades rurais. 

Fortalecemos a noção de que o desenvolvimento do Brasil sempre se apoiou na 

produtividade do campo, que motivou o fortalecimento da nossa economia desde as primeiras 

décadas pós o descobrimento. 

A partir da Constituição de brasileira de 1934 inaugurou-se o Estado Social no Brasil. 

A atividade rural em nosso País começou a receber importante impulso legislativo, sendo 

constitucionalizadas novas normas sobre o setor, atribuindo maiores perspectivas para o 

homem do campo. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 finalmente o setor rural teve 

representada, constitucionalmente, sua importância, dispondo o texto constitucional de um 

amplo sistema de normas que disciplinam a atividade agrária, estabelecendo, claramente, a 
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obrigação do Poder Público de fomentar a atividade rural em todo o País, o dever de promover 

a inclusão dos menos favorecidos. 

O que se espera atualmente, é a atuação do poder público, para que execute o 

disposto na constituição e nas leis, com o fim de proporcionar  dignidade, alta estiva, a devida 

inclusão social dos trabalhadores rurais, que há muito estão excluídos da vida social. 

Ademais, sob o ponto de vista do operador do Direito debruçado sobre a questão 

agrária brasileira, é imprescindível que este seja capaz de realizar uma adequada 

interpretação constitucional, embasada em sólidos elementos hermenêuticos, de forma 

objetivista e evolutiva, visando a possibilitar a coerência e subsistência do ordenamento 

jurídico conquistado. 

Na análise do direito de propriedade rural, da dignidade humana no campo, da 

inclusão social, da função social da propriedade rural, por exemplo, deve estar presente a 

essência de que a Constituição é um todo unitário e harmônico, sendo que a uma norma 

fundamental tem de ser atribuído o sentido que mais eficácia lhe dê; a cada norma 

constitucional é preciso conferir, ligada a todas as outras, o máximo de capacidade de 

regulação. 

Os temores de rompimento dos dogmas (principalmente relacionados ao direito à 

propriedade e à reforma agrária) não são caros o suficiente à sociedade a ponto de tolher o 

direito à evolução. 
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1 SERVIÇO PÚBLICO 

Na doutrina não se encontra uniformidade no que se refere a conceituação do serviço 

público,  sendo essa conceituação uma das mais polêmicas do Direito Público, pois até então 

não se tem um conceito pacificado. 

Historicamente as primeiras noções de serviços públicos nasceram na França, 

através da Escola de Serviço Público, que entendia o serviço público como a noção capital 

de todo o Direito Público, sob este ponto de vista o Direito administrativo não era nada mais 

do que o campo que estabelecia as regras relativas aos serviços públicos.  

Leo Duguit apud Marcelo Pereira (2002) sustentou a ideia do Estado como uma 

coordenação de serviços públicos, tendo o próprio como finalidade e manutenção desses, 

conceituando o serviço publico em sentido amplo o definiu como:  

toda atividade cuja realização deve ser assegurada, regulada e  controlada 
pelos governantes, porque a consecução dessa atividade é indispensável à 
concretização e ao desenvolvimento da interdependência social, e é de tal 
natureza que só pode ser realizada completamente pela intervenção da força 
governante. 

 
Na doutrina brasileira, dentre os conceitos de serviço público em sentido amplo 

destaca-se aquele trazido por José Cretella Júnior (1980, p. 59), onde serviço público é: "toda 

atividade que o Estado exerce, direta ou indiretamente, para a satisfação das necessidades 

públicas mediante procedimento típico do direito público". 

  
Do mesmo modo Hely Lopes Meirelles (2005, p. 323), adotando o sentido amplo de 

serviço público assim conceitua:  
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serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus 
delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades 
essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples conveniências do 
Estado. 

Ainda que o sentido amplo do conceito do serviço público seja defendido por 

renomados estudiosos, como os colacionados acima, sob o nosso ponto de vista a adoção de 

tais conceitos mostra-se falha em razão de abranger todas as atividades exercidas pela 

Administração Pública. 

O conceito de serviço público em sentido restrito parte da distinção entre atividade 

jurídica e atividade social exercida pelo Estado, ou seja, é na atividade social que se situa o 

conceito de serviço público, onde há um Estado voltado ao atendimento dos interesses 

coletivos e bem estar social através do fornecimento de serviços essenciais aos particulares. 

Nesta linha de pensamento Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2010, p. 102), conceitua 

serviço público como 

"toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça 
diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer 
concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou 
parcialmente público". 

No mesmo diapasão Celso Antônio Bandeira de Mello (2010, p. 671) conceitua: 

Serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade 
material fruível diretamente pelos administrados, prestados pelo Estado ou por 
quem lhe faça as vezes, sob um regime de direito público – portanto 
consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais – 
instituído pelo Estado em favor dos interesses que houver definido como 
próprios no sistema normativo. 

Aspecto importante a ser destacado no conceito em sentido restrito do serviço público 

é a utilização do "regime de Direito público" ou "regime administrativo", como forma de 

distinção das demais atividades. 

Segundo o doutrinador acima citado, "de nada adiantaria qualificar como serviço 

público, determinadas atividades se algumas fossem regidas por princípios de Direito Público 

e outras prestadas em regime de economia privada". 

Outro aspecto também digno de destaque é que para conceituação de serviço público 

deve ser considerado, fundamentalmente, o atendimento pelo Estado das necessidades 

coletivas, seja através da ação própria estatal ou por meio de empresas concessionárias, 
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permissionárias ou outras que forneçam serviços indispensáveis ao bom desenvolvimento 

social. 

De qualquer forma, a noção de serviço público em todos os seus aspectos deve ser 

encontrada na Constituição Federal, eis que a mesma apresenta todos os caracteres 

necessários a esta definição. 

Neste aspecto, o atual Estado Brasileiro, que tem como inspiração a noção de Estado 

do bem estar social, tem diversas atividades, serviços públicos delineados pela Constituição 

Federal, que cabem ao Estado prestar. 

 Desta feita, alguns serviços são públicos por determinação constitucional, ao 

discriminar competência aos diversos entes federados, podendo-se citar dentre outros, o 

serviço postal e correio aéreo nacional, telecomunicações, radiodifusão sonora e de sons e 

imagens, energia elétrica, seguridade social, que são de competência da União. 

Marçal Justen Filho (2003, p. 44), perfilha entendimento contrário, expõe que estas 

atividades previstas na Constituição podem ou não ser qualificadas como serviço público, 

pois só haverá serviço público quando tais atividades forem destinadas a satisfação de 

dignidade da pessoa humana e eliminação de desigualdade social, ou de outros fins 

essenciais assumidos pela Nação. 

Pede-se licença para introduzir alteração significativa a esse entendimento, 
passando a perfilhar outra interpretação para a disciplina constitucional. 

Reputa-se que as atividades referidas nos diversos incisos do art. 21 da 
CF/88 poderão ou não ser qualificados como serviços públicos, de acordo 
com as circunstâncias e segundo a estruturação que se verificar como 
necessária. Existirá serviço público apenas quando as atividades referidas 
especificamente na Constituição envolverem a prestação de utilidades 
destinadas a satisfazer direta e imediatamente o princípio da dignidade da 
pessoa humana ou quando forem reputadas como instrumento para 
satisfaçãode fins essenciais eleitos pela República brasileira. Mas sempre que 
se verificar a oferta de utilidades desvinculadas da satisfação de 
necessidades inerentes e essenciais, configurar-se-á uma atividade 
econômica em sentido estrito, a ser desempenhada sob o regime de livre 
iniciativa. 

Conforme ensinamento de Eros Roberto Grau (2000, p. 134), apesar de não haver 

total liberdade, o legislador ordinário também pode qualificar certas atividades como "serviços 

públicos", que não serão, então, atividades econômicas em sentido estrito. 

Marçal Justen Filho (2003, p. 48), também admite a previsão de serviço público 

mediante lei infraconstitucional, contudo, isto não depende meramente da vontade do 
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legislador, esta vontade está limitada pela necessidade de previsão de interesse público.  

         

Excluídos dois campos – aquilo que é obrigatoriamente serviço público e 
aquilo que não pode ser serviço público- existe possibilidade de o legislador 
infraconstitucional determinar outras atividades como tal. 
... 
Ressalte-se que não basta a vontade legislativa para criar um serviço público. 
Há um núcleo semântico, material, no conceito (constitucional) de serviço 
público, que limita a vontade legislativa. Esse núcleo consiste na referibilidade 
do serviço à realização do interesse público (dignidade da pessoa humana e 
políticas fundamentais). Deve-se tomar cautela, por isso, com a expressão 
serviços públicos facultativo, especialmente em face do sistema constitucional 
pátrio. 

Por fim, é de se concluir que é o Estado quem elege sempre por meio de suas 

normas jurídicas, constitucional ou infraconstitucional, quais as atividades terão regime de 

direito público e serão de titularidade estatal. 

2 PRINCÍPIOS INFORMADORES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

O regime dos serviços públicos apresenta características funcionais próprias que os 

diferenciam do regime dos serviços privados. 

De modo que, o serviço público prestado direta ou indiretamente, de acordo como o 

conceito jurídico indeterminado constitucional para ser considerado adequado deve satisfazer 

as seguintes condições: regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade de tarifas. 

 

2.1 Regularidade 

O serviço público deve ser mantido com regularidade por quem o execute, sempre 

conservando as suas características técnicas que devem constar expressamente em regras 

jurídicas legais, regulamentares ou contratuais, a fim de possibilitar sua cobrança pelo 

usuário. 

No escólio de Diógenes Gasparini (2004, p. 285), para que haja regularidade do 

serviço público, este precisa ser prestado com atenção às regras impostas previamente pela 

Administração Pública. 
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A regularidade exige que os serviço sejam prestados segundo padrões de 
qualidade e quantidade impostos pela administração Pública tendo em vista o 
número e as exigências dos usuários, observando-se ainda, as condições 
técnicas exigidas pela própria natureza do serviço público e as condições de 
sua prestação.  

Celso Ribeiro Bastos (2002, p. 263), enfoca a necessidade de distinção do princípio 

da regularidade com o da continuidade, afirmando que um serviço público seja prestado de 

forma contínua, mas seja irregular.   

A regularidade não se pode confundir com a continuidade, que seria mais uma 
regularidade temporal. A regularidade refere-se mais propriamente à 
obediência às regras, normas e condições de prestação que informam os 
serviços públicos. É perfeitamente admissível, portanto, um serviço prestado 
de forma contínua e irregular, por não estarem sendo obedecidos os seus 
regulamentos, mas, pelo contrário, desvirtuados os seus fins que, em vez de 
servirem ao público, passam a servir aos próprios agentes prestadores do 
serviço.  

Assim, o serviço público deve ser prestado conforme padrões jurídicos e técnicos 

que visem sua qualidade.   

2.2 Continuidade 

O serviço público pela importância de que se reveste, bem como por se tratar de 

prestação legalmente imposta ao Estado pela ordem jurídica, deve ser prestado de maneira 

contínua ao usuário, ou seja, não é passível de interrupção. 

Celso Ribeiro Bastos (2002, p. 262), estabelece uma divisão neste princípio, fixando-o 

como regra absoluta nas hipóteses de serviço que atendam necessidades permanentes, 

como o fornecimento de água, gás e eletricidade. E, como princípio relativo nas hipóteses de 

serviços intermitentes que se apresentem em algumas ocasiões apenas, sendo que nestas 

ocasiões o atendimento deve ser contínuo. 

Por outro lado, segundo magistério de Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2005, p. 

427), o serviço público admite interrupção não só em casos excepcionais, mas também em 

caso de motivo de ordem particular como a inadimplência do usuário. 

Essa permanência do serviço à disposição dos administrados não significa, 
todavia, necessariamente, que não haja interrupções, o que pode ocorrer, 
tanto por motivos de ordem geral, como os de força maior, mencionados, na 
legislação ordinária, como os que resultam de uma situação de emergência 
ou, ainda, após um prévio aviso, sempre que possível, se for motivada por 
razões de ordem técnica e segurança das instalações (Lei nº 8.987, de 13 de 
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fevereiro de 1995, art. 6º , §3°, e seu inciso I), e até por motivos de ordem 
particular, desde que justifiquem a paralisação, como, entre outros, a 
inadimplência do usuário (leg. cit., art. 6º , §3°, II). 

Neste diapasão também leciona Diógenes Gasparini (2004, p. 283):  

Não caracteriza descontinuidade de prestação de serviço público quando 
interrompido em face de uma situação de emergência ou quando sua 
paralisação se der, após competente aviso, por motivo de ordem técnica ou 
de segurança das instalações, ou, ainda, por falta de pagamento dos 
usuários, conforme estabelece o §3° do art 6º da Lei Federal das Concessões 
e Permissões. 

Quanto à interrupção do serviço público em razão do inadimplemento do usuário, há 

corrente doutrinária e também jurisprudencial (esta minoritária) que defendem a 

impossibilidade de interrupção do serviço. Dentre os defensores desta ideia encontra-se 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2010, p. 746), o qual entende que se tratando de serviços 

essenciais sua cobrança deverá ser feita judicialmente, vejamos: 

 
Em nosso entender, tratando-se de serviço de uma essencialidade extrema, 
como é o caso da água, de notória relevância para a saúde pública, ou 
mesmo de grande importância para a normalidade da vida atual, como os de 
eletricidade, nem o Poder público ou o concessionário poderão cortá-los, se o 
usuário demonstrar insuficiência de recursos para o pagamento das contas 
mensais. Em tal caso, sua cobrança terá de ser feita judicialmente e só, aí, 
uma vez sopesadas as circunstâncias pelo juiz, é que caberá ou não o corte 
a ser decidido nesta esfera. 
 

WeidaZancaner apud Celso Antônio Bandeira de Mello (2010, p. 746) reconhece o serviço 

público como direito básico da cidadania e da própria dignidade da pessoa humana, o que impede sua 

interrupção por inadimplência do usuário. 

 

... os direitos dos usuários dos serviços públicos advém dos princípios 
informadores dos serviços públicos advém dos princípios informadores do 
serviço público que têm por fundamento a própria Constituição. Nenhuma lei 
pode reduzir-lhes ou amesquinhar-lhes os contornos, nem a Administração 
Pública pode abdicar do fiel cumprimento destes direitos, direitos subjetivos 
públicos que cada um de nós, como usuários, tem o direito de exercitar 
contra o Estado-Poder. 

Em síntese, pode-se concluir que o serviço público deve ser prestado com 

continuidade, não podendo ser interrompido sem motivo justificável. Registre-se que a 

justificativa está prevista no art. 6º, §3° da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 

acompanhada da corrente doutrinária e jurisprudencial predominante, as quais admitem 
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interrupção do serviço público diante de situação de emergência ou quando sua paralisação 

se der, após competente aviso, por motivo de ordem técnica ou de segurança das 

instalações, ou, ainda, por falta de pagamento dos usuários, sendo a última hipótese, 

instrumento de assegurar a própria manutenção do respectivo serviço aos usuários 

adimplentes. 

2.3 Eficiência 

O princípio de eficiência exige que o responsável pela prestação de serviços 

preocupe-se com o resultado prático da prestação que oferece aos usuários. 

Objetiva-se através da eficiência buscar o máximo de resultado com um mínimo de 

investimento, diminuindo o custo para os usuários.         

Sob o conceito de Luiz Alberto Blanchet (1995, p. 43), eficiente é o serviço prestado 

na exata medida da necessidade a ser suprida. 

Também não é eficiente o serviço que ultrapassa as exigências da 
necessidade a ser suprida, onerando desnecessariamente a tarifa, como 
seria, por exemplo, o serviço de transporte coletivo com capacidade para a 
média diária é inferior a trezentas pessoas. 

A eficiência do serviço público não se limita apenas à sua qualidade, mas também na 

sua quantidade, segundo pensamento de Fernanda Marinela (2007, p. 440) que afirma que 

“dessa forma, a atividade administrativa deve ser exercida com presteza, perfeição e 

rendimento funcional, evitando qualquer tipo de desperdício.” 

  Desta feita, seguindo a lição de Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2005, p. 428), 

conclui-se que a eficiência deve ser entendida como a melhor realização possível do serviço 

público, buscando-se a mais plena satisfação dos administrados com os menores custos 

para o usuário, apresentando-se, assim, como um atributo técnico da gestão de interesses, 

como uma exigência a ser respeitada. 

2.4 Segurança 

Corolário do princípio da eficiência, a segurança importa na salvaguarda da 

incolumidade das pessoas e dos bens afetos aos serviços. 
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O servidor público deve ser prestado aos usuários com segurança, não podendo se 

menosprezar nenhum detalhe que coloque em risco os usuários do serviço público ou 

terceiros, ou ainda, bens públicos e particulares. 

Com efeito, Luiz Alberto Blanchet (1995, p. 43), sustenta que a manutenção da 

segurança é de interesse público, de modo que o seu custo deve ser inserido nos custos do 

serviço prestado, o que deve ser observado já por ocasião da licitação, em caso de 

concessão dos respectivos serviços. 

A manutenção da segurança é do interesse público tanto quanto a prestação 
do serviço. Assim, ao elaborar sua proposta para participar da licitação que 
tenha por objeto a concessão do serviço, o proponente deve levar em 
consideração os custos necessários para manter as condições de segurança. 

Seguindo a mesma linha de ensinamento de Diogo de Figueiredo Moreira Neto 

(2005, p. 429), dada a importância da segurança esta deve ser exigida superlativamente, 

incluindo em sua definição “de modo especial, a consideração de seus correspondentes 

detalhes técnicos inafastáveis e dos respectivos custos, que reclamam atenção do Poder 

Público desde a licitação dos serviços.” 

Sendo assim, é de se registrar que em face da relevância da segurança no serviço 

público a sua efetividade está diretamente relacionada com a efetividade deste serviço. 

 

2.5 Atualidade 

 

O princípio da atualidade corresponde ao compromisso que a Administração pública 

tem de aperfeiçoar o serviço público da forma mais atual possível com os avanços científicos 

e tecnologia, mormente em razão de ser instrumento de garantia de qualidade das 

prestações aos usuários, assim, é corolário do princípio da eficiência. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2005, p. 428), arremata: 

..tido como cláusula de progresso, o princípio da atualidade vem a ser um 
corolário do princípio de eficiência, no sentido de que o progresso da 
qualidade das prestações aos usuários deve ser considerado um dos direitos 
do cidadão, de modo que o Estado, ao assumir um serviço como público, 
impõe-se também o correlato dever de zelar pelo seu aperfeiçoamento, para 
que os frutos da ciência e da tecnologia sejam distribuídos o mais rápido e 
amplamente possível. 
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Fernanda Marinela (2007, p. 440) ao discorrer sobre o princípio sob comento afirma 

que “exige-se que o serviço seja prestado de acordo com o “estado da técnica”, isto é, 

utilizando-se das técnicas mais modernas possíveis.” 

Enfim, a atualidade exige a utilização de equipamentos modernos, cuidando-se bem 

das instalações e de sua conservação, com o único objetivo de melhoria e expansão dos 

serviços públicos. 

 

2.6 Generalidade 

 

A generalidade, que decorre do princípio da igualdade previsto no art. 5º da 

Constituição Federal, assegura o oferecimento do serviço público a todos, de sorte que deve 

ser oferecido sem qualquer discriminação a todos a quem o solicita. 

Maria Silvia Zanella Di Pietro (2010, p. 108) ensina que “pelo princípio da igualdade 

dos usuários perante o serviço público, desde que a pessoa satisfaça às condições legais, ela 

faz jus à prestação do serviço, sem qualquer distinção de caráter pessoal” 

Portanto, a violação deste princípio caracterizará favorecimento, privilégios 

discriminações e outros abusos intoleráveis, que pode ensejar perdas e danos. 

 

2.7 Cortesia 

 

Mais do que bom convívio social, o trato urbano devido pelo prestador do serviço 

público ao usuário, trata-se de um dever legal previsto no artigo 37, §3° da Constituição 

Federal. 

Na lição de Luiz Alberto Blanchet (1995, p. 45), a cortesia não se refere apenas ao 

princípio da urbanidade, mas vai, além disto, “é pressuposto necessário do fácil acesso do 

usuário ao responsável pela prestação do serviço para críticas e sugestões”. 

Através deste princípio a Administração Pública obriga-se oferecer aos usuários de 

seus serviços um tratamento urbano, que, sobretudo, consiste em direito subjetivo do 

cidadão.  
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2.8 Modicidade tarifária 

 

A concepção de prestação de serviço público está ligada à satisfação do interesse 

público, ou seja, das necessidades da coletividade como um todo. 

Diante disto, a ideia defendida por doutrinadores, de aplicação do princípio da 

gratuidade do serviço público, hodiernamente está superada. 

Certo é que para possibilitar a própria manutenção de alguns serviços públicos mister 

faz-se a cobrança de tarifas, sob pena de inviabilizar a sua execução, uma vez que o Estado 

não é detentor de recursos ilimitados. 

Sendo assim, o próprio ordenamento jurídico vigente instituiu o princípio da 

modicidade das tarifas, o qual exige a cobrança de menores tarifas possíveis. Eis o 

ensinamento de Fernanda Marinela (2007, p. 441): 

“Esse princípio decorre de um raciocínio simples: o Brasil é um país 
relativamente pobre, tendo o serviço público que atingir e satisfazer os 
diversos grupos sociais na persecução do bem comum. Sendoassim, 
quando esse serviço depender de uma cobrança, ela deve ser 
condizente com as possibilidades econômicas do povo brasileiro, ou 
seja, a mais baixa possível.” 

A importância deste princípio também foi enfatizada por Celso Antônio Bandeira de 

Mello (2010, p. 744), ao afirmar que “ tal modicidade, registre-se, é um dos mais relevantes 

direitos do usuário, pois, se for desrespeitada, o próprio serviço terminará por ser 

inconstitucionalmente sonegado; ...” 

Sendo assim, é de reconhecer que a aplicação da modicidade tarifária deve ser 

visualizada sob o contexto da necessidade da cobrança para prestação de alguns serviços 

públicos pelo Estado e do outro lado, daobrigação deste garantir acesso ao serviço à 

coletividade como um todo, de forma isonômica, com continuidade, mediante a cobrança de 

tarifa módica, de modo a assegurar ao indivíduo o direito de acesso ao serviço público. 

Sob este fundamento é que defendemos a aplicação do princípio da modicidade 

tarifária como direito subjetivo do usuário do serviço publico, e como corolário e instrumento 

de efetivação dos demais princípios que regem este serviço, principalmente, o da sua 

continuidade. 
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3 APLICAÇÃO DA MODICIDADE TARIFÁRIA COMO DIREITO SU BJETIVO DO 

INDIVÍDUO DE ACESSO AO SERVIÇO PÚBLICO  

A Constituição Federal, no seu artigo 175, inciso IV, estabelece para o 

concessionário e também ao permissionário a obrigação de manter um serviço adequado. 

Sendo que, a definição do serviço adequado encontra-se previsto no artigo 6º da 

Lei nº 8.987, de 1995, que assim classifica o serviço desde que haja o pleno atendimento 

aos usuários. Ou seja, para que haja um serviço adequado mister se faz o atendimento das 

necessidades ou comodidades exigíveis pelos usuários, de forma objetiva. 

Eis o comentário de Luiz Alberto Blanchet (1995, p. 38): 

 

Necessário acentuar que este pleno atendimento tem seus limites, não se 
subordinando aos caprichos e exigências de natureza meramente subjetiva 
aos usuários. 
O serviço deve ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento das 
necessidades ou comodidades exigíveis, sem dúvida, individualmente pelos 
usuários, mas fundados em razões objetivas e não simplesmente pessoais e 
peculiares a cada usuário. Assim, por exemplo, a eficiência a que o 
concessionário se obriga não é aquela desejada subjetiva e individualmente 
por parte de cada usuário em função de suas peculiaridades comuns a todos 
como usuários do serviço. 
 

Pondere-se, ainda, que segundo definição do art. 6º, §1º, daLei nº. 8.987, de 1995, 

“serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das 

tarifas.” 

Em sendo assim, o princípio da modicidade tarifária encontra-se incluso no conceito 

de serviço adequado. 

Ao falar em modicidade de tarifas e serviços de qualidade, é preciso buscar com que 

sentido tais expressões são utilizadas, para tratá-las como artifício de linguagem, afinal, o 

Direito não possui uma linguagem própria como outra ciência, utiliza-se da linguagem comum 

para fazer ciência.  

De modo que, termos como "modicidade de tarifas", devem ser entendidos sempre na 

perspectiva dos princípios, valores e interesses constitucionalmente relevantes, pois em que 

pese a larga margem de conformação, ao intérprete não é permitido que altere o conceito, de 

forma a transformar a efetiva  intenção do legislador.  
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O vocábulo módico, derivado do latim “modicu” pode ter o significado de exíguo, 

pequeno, modesto, moderado elimitado.  

 Contudo, segundo lição de Luiz Alberto Blanchet (1995, p. 45), a modicidade prevista 

na lei não se reduz ao significado comum e a imprecisão deste termo desaparece no caso 

concreto, mediante processos lógicos de interpretação e integração da norma. 

 
Logicamente a modicidade a que se refere a lei não se limita ao sentido 
comum, corrente, do termo, mas ao seu significado jurídico. À análise menos 
criteriosa, especialmente quando se leva em consideração apenas o sentido 
vulgar do termo, tem se a falsa impressão de que o vocábulo tem conteúdo 
impreciso, vago, indefinido. Esta imprecisão, todavia, atenua-se 
sensivelmente, e até desaparece em muitos casos, quando se busca a 
definição e mensuração desta modicidade no caso concreto, mediante 
processos lógicos de interpretação e integração de norma.  

 

E arremata: 

 
A imprecisão existente no termo ou expressão considerado isolada e 
teoricamente inexiste no momento da análise concreta do objeto representado 
por este termo ou expressão. 
Para a determinação da modicidade na prática, é necessário, portanto, que 
sejam consideradas as peculiaridades da situação fática (espécie de serviço, 
amplitude e características da necessidade públicaa ser suprida, custas da 
execução do serviço, etc), e que se perquira cada fator mediante critérios 
juridicamente apropriados. 
 

Como ensina Celso Antônio Bandeira de (2004, p 734), "em geral, o concessionário 

de serviço público (ou da obra pública) explora o serviço (ou a obra pública) mediante tarifas 

que cobra diretamente dos usuários, sendo daí que extrai, basicamente, a remuneração que 

lhe corresponde". 

Portanto, a tarifa,como ensina Antônio Carlos Cintra do Amaral (1999, p. 51), “deve 

refletir a composição: custos mais lucro mais amortizações de investimentos menos receitas 

alternativas, complementares ou acessórias ou de projetos associados”.  

Por sua vez, MarçalJusten Filho (2003, p 374-375), defendendo a fixação e reajuste 

de tarifas, numa proposta político-social atinente a fórmula tarifária, afirma que 

numa primeira abordagem, poderia imaginar-se que a fixação das tarifas 
obedeceria a uma estrita avaliação do custo e consumo. Poderia supor-se que 
a determinação das tarifas far-se-ia pela repartição do custo total do serviço, 
entre os usuários, segundo a dimensão do consumo individual". 

 

E acrescenta:  
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Ocorre que a fixação das tarifas não se faz necessariamente por repartição 
aritmética dos custos entre os usuários. Deve atentar-se para peculiaridades 
que possam representar variações de custos, identificáveis de modo 
inquestionável. Assim, por exemplo, o fornecimento de água para certas 
regiões do Município pode envolver custos muito mais elevados do que para 
outras. São as hipóteses de custo diferenciado em virtude de características 
técnicas do serviço para certos setores. 

 

Sob esta concepção, este doutrinador estabelece que a variação na fixação do valor 

da tarifa não advém apenas de características técnicas, mas, também, da possibilidade ou 

não da transferência dos efeitos econômicos da tarifa para terceiros, tal como ocorre nos 

casos de consumo do serviço público para efeitos empresariais, em tais casos “o custo da 

energia elétrica fornecida para uma fábrica é integrado no custo do produto, contrariamente 

ao que se passa com o custo da energia elétrica consumida para fins residenciais”. 

Sendo que tais diferenciações seriam possíveis nos limites do princípio da 

isonomia, desta feita, não basta afirmar a diferença, esta deve ser comprovada e 

proporcional ao elemento da distinção. 

Segundo o ponto de vista de Celso Antônio Bandeira de Mello (2010, p. 676), as 

tarifas devem ser módicas, impedindo, assim, sua excessiva oneração, de modo a 

assegurar acessível a todos os usuários, uma vez que “o serviço público, por definição, 

corresponde à satisfação de uma necessidade ou conveniência básica dos membros da 

Sociedade”. 

Todavia, é inegável que a fixação do valor da tarifa alicerça-se em dados objetivos, 

com base na equação custo e lucro, os quais não podem ser afastados, mormente quando 

há a concessão para prestações de serviços públicos a empresas privadas especializadas, 

fato que, assente de dúvida, não altera a natureza pública do serviço. 

É que independentemente do serviço público ser prestado diretamente pelo Estado 

ou, indiretamente, mediante concessão, a prestação do serviço público é sempre dever do 

Estado, devendo sempre ser realizada de modo a assegurar o acesso ao serviço público a 

todas as camadas sociais, a todos os usuários, consagrando, assim, o princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

Portanto, diante da aplicação do princípio da modicidade tarifária, ao se determinar 

o valor da tarifa deve-se levar em conta os valores jurídicos constitucionalmente 

consagrados, tendo em vista a diferenciação entre as situações concretas, sem 

desconsiderar o custo do serviço público a ser prestado.  
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Assim, ao conceituar a modicidade tarifária como necessidade de prestação de 

serviço público mediante tarifas justas, esta justiça só tem sentido quando se analisa a 

questão sob o aspecto do usuário, uma vez que analisando pelo lado do concessionário, a 

tarifa será sempre a tarifa justa (art. 9º, § 2º, da Lei 8.987/95), havendo previsão legal de 

revisão e reajustes, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.   

Entretanto, se em relação ao usuário a modicidade da tarifa corresponde ao menor 

custo possível em face da adequação do serviço, tarifa módica nem sempre alcança um 

valor reduzido e, diante disto, nem sempre corresponde a uma tarifa justa a todos os 

usuários.  

Situação em que seria excluído o princípio da generalidade que se encontra 

atrelado ao da modicidade tarifária, no sentido de proporcionar o mais amplo acesso ao 

serviço por parte de todos que dele tenham necessidade. 

E, em caso de concessão de serviço público, se o valor estabelecido para a tarifa, 

não puder ser suportado pelo usuário, com o objetivo de assegurar a aplicação da 

modicidade tarifária e, com isto, o acesso a todos aos usuários, deve ser utilizada em 

benefício da empresa concessionária, outras fontes alternativas de receita, inclusive, o 

subsídio estatal.  

Diógenes Gasparini (2004, p. 286), argumenta que os serviços públicos “não devem 

ser prestados com lucros ou prejuízos, mas mediante retribuição que viabilize esses 

interesses”, todavia admite, em casos excepcionais, a possibilidade do Poder Público 

subsidiar o serviço público, bem como ampliar as fontes de receitas das concessionárias:  

 

Em situações excepcionais, o Poder Público pode subsidiar seu custo ou 
consentir na utilização de outras fontes de receitas, conforme facultado pelo 
art. 11 da Lei Federal das Concessões e Permissões de Serviço Público. 
Cabe à lei, nos termos do art. 175 da Constituição da República, instituir para 
essa remuneração a competente política tarifária. 

 

Neste mesmo posicionamento doutrinário revela-se o pensamento de Lúcia Valle 

Figueiredo (2004, p.104), ao defender a inexistência de impedimento para que “o Poder 

Público subsidiasse ditas tarifas para que o serviço custasse menos ao usuário e, não 

obstante, o concessionário pudesse ter a justa retribuição de seu serviço”.  

Celso Antônio Bandeira de Mello (2010, p. 735), também reconhece a possibilidade 

de subsídio ou ampliação de receitas às concessionárias, vejamos:  



 40 

Entretanto, as tarifas constituem-se, de regra, na remuneração básica, já que 
as “provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de 
projetos associados” têm por finalidade “favorecer a modicidade das 
tarifas”(art. 11 da lei). O mesmo se dirá quando as tarifas forem subsidiadas 
pelo concedente. ... 

Segundo o entendimento de Marçal Justen Filho (2003, p. 375), em casos de 

ausência de recursos dos usuários surge a necessidade de com vistas na classe social 

excluída do acesso ao serviço público prestado desenvolver opções políticas de fixação de 

tarifa diferenciada que garanta o respectivo acesso, trata-se da tarifa social: 

Usa-se tarifa social para indicar opções políticas de promover variação da 
tarifa em função da ausência de recursos do usuário, aquele que não 
dispuser de riqueza não perde, desse modo, o acesso aos serviços públicos. 
... 

De modo que, segundo o pensamento desenvolvido pelo doutrinador, a falta de 

riqueza não anula o direito de acesso aos serviços públicos, sendo a tarifa social um 

instrumento de inclusão social, estabelecendo que a diferença do valor da tarifa normal e da 

social deve ser subsidiada pelo Estado ou pela incorporação deste valor nas tarifas pagas 

pelos outros usuários 

A fixação de tarifas sociais significa ausência de pagamento correspondente 
ao pagamento economicamente necessário para assegurar a rentabilidade 
da exploração ou a manutenção da equação econômico-financeiro. 
Portanto, a diferença a menor, que deixa de ser produzida em virtude da 
fixação de tarifas sociais, tem de ser coberta de outra forma. Isso se faria ou 
por via de subsídios estatais ao concessionário ou pela incorporação desse 
custo nas tarifas pagas pelos demais usuários. 
 
A hipótese dos subsídios já foi objeto de exame anteriormente, sendo 
potencialmente geradora de efeitos nocivos e propiciando a frustração da 
própria concepção que gerou a outorga da concessão. Se os cofres públicos 
arcarem com o custo do fornecimento do serviço público, para determinados 
usuários, produzir-se-á a difusão dos encargos para toda a comunidade. 
Como decorrência, os usuários subsidiados estarão a beneficiar-se às 
custas da contribuição de toda a sociedade. Isso pode até impor-se como 
indispensável, somente por exceção e em limites determinados e rígidos. 
 
Uma alternativa ao subsídio reside na diferenciação tarifária, de modo a 
agravar as condições tarifárias exigidas de classes econômicas mais 
privilegiadas. Alude-se a tarefa social para indicar as transferências dos 
custos das classes carentes para as economicamente mais privilegiadas, de 
modo que a redução da tarifa cobrada daquelas seria compensada pela 
elevação das pagas pelos demais usuários. 
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Veja-se que a empresa concessionária não tem o dever de abrir mão do 

ressarcimento do custo para prestação do serviço e do lucro que move a sua atividade, por 

isso para atender ao princípio da modicidade tarifária não deve arcar, individualmente, com 

a redução do valor da tarifa. 

Eis o escólio de Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2005, p. 430):  

 Ainda, assim, embora a modicidade de prestação de serviços públicos de 
natureza econômica não leve à produção de lucros, a serem distribuídos 
como dividendos, ela deverá apresentar, sempre que possível, alguma 
lucratividade, não só para evitar que o custo dos serviços recaia sobre quem 
não os utiliza, possibilitando a auto-suficiência da organização que os presta, 
como para dar condições de garantir-se sua expansão e aperfeiçoamento 
auto-sustentados e sem prejuízo da prestação de outros serviços públicos, 
tanto ou mais essenciais. 

Registre-se que a ausência de lucro, ainda que módico, inviabilizaria o investimento 

privado para a exploração do respectivo serviço. 

No caso de serviços públicos prestados por delegação, através de contratos 
como os de concessão e de permissão, prevalecerá a vinculação das 
respectivas tarifas aos preços de mercado, o que se logra através de da 
realização de certames licitatórios, em que se garanta um lucro módico, mas 
suficiente para atrair investidores privados para a exploração econômica do 
serviço, em valor a ser previamente fixado em termos percentuais após a 
cobertura do custo de serviço, em valor a ser previamente fixado em termos 
percentuais, após a cobertura do custo do serviço, a depreciação de 
equipamentos e o melhoramento dos serviços, compreendido, é claro, o custo 
de sua manutenção adequada. (MOREIRA NETO, 2005, p. 430) 

 Ainda sobre o tema, indispensável trazer a baila o entendimento de Luiz Alberto 

Blanchet (1995, p. 45-46), que defende que o valor da tarifa não poder comprometer a 

adequação do serviço e nem deixar de oferecer condições atrativas para o particular.  

A modicidade da tarifa não pode ser tal a ponto de comprometer a adequação 
do serviço. A concessão, ao ser licitada, deve apresentar condições atrativas 
para o particular, sob pena de não acorrerem interessados. O edital de 
concorrência para a concessão que não observa o princípio está restringindo 
a competitividade, podendo, inclusive, ser alvo de anulação. 

A modicidade além de não prejudicar a adequação do serviço a ser prestado, 
também não pode comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato 
de concessão. 

Tarifa módica é, pois, a que propicia ao concessionário condiçõespara prestar 
serviço adequado e, ao mesmo tempo, lhe possibilita a justa remuneração dos 
recursos comprometidos na execução do objeto da concessão. Sem esta 
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garantia, o Estado jamais contraria com a colaboração honesta da iniciativa 
privada. 

Entretanto, seguindo ainda a linha de pensamento de Marçal Justen Filho (2003, p. 

376-377), os efeitos econômicos da tarifa social podem ser transferidos aos demais usuários 

dos serviços, embasado no princípio da capacidade contributiva, desde que haja autorização 

legislativa.  

Todavia, considerando que este repasse poderia inviabilizar o acesso ao serviço 

público também aos demais usuários, num efeito cascata, o Estado é quem deve custear a 

tarifa social, bem como subsidiar as concessionárias, a fim de assegurar a aplicabilidade da 

modicidade tarifária. 

Aliás, como bem lembra Marçal Justen Filho (2003, p. 376-377), a possibilidade desta 

subvenção estatal encontra amparo no próprio fundamento da República Federativa do 

Brasil. 

Sendo que, o artigo 1º da Constituição Federal, estabelece que o Estado brasileiro 

deve fundamentar toda sua atuação no princípio da proteção da dignidade da pessoa 

humana, para realizar os objetivos da República Federativa do Brasil, de construir uma 

sociedade livre, justa e solidária, com a erradicação da pobreza e da marginalização, 

promovendo, assim, o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor ou idade. 

Em razão disto, Celso Spitzcovsky(2004, p.111-112), afirma que “a fixação do valor 

de tarifas públicas que extrapole o conceito de modicidade, vale dizer, o de acessibilidade do 

usuário ao serviço público, revela-se inconstitucional”. 

Isto posto, conclui-se que o princípio da modicidade tarifária constitui direito subjetivo 

do usuário do serviço público, como instrumento de garantia de isonomia e inclusão social, ao 

passo em que visa, sobretudo, assegurar a todos os que necessitem acesso ao serviço 

público, consagrando, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana, na construção de 

uma sociedade mais justa e solidária. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o advento do Estado Social houve uma ampliação das atribuições do Estado, 

dentre eles a assunção do serviço público, de modo que o Estado passou a ser um prestador 

de serviço. 
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Sendo que, o serviço público pode ser definido como aquele desenvolvido pela 

Administração ou por quem lhe represente mediante regras previamente estabelecidas, de 

forma que prestado direta ou indiretamente preserva-se a natureza de atividade pública. 

O conceito de interesse coletivo, subentendido pela atividade de serviço público, não 

é um conceito estático, uma vez que possui um conteúdo essencialmente político. 

É o Estado, por meio da lei, que, diante de uma necessidade coletiva existente em 

determinado momento, escolhe quais as atividades que serão consideradas serviços 

públicos. 

Há que se considerar que o serviço público não varia somente no tempo, mas 

também no espaço, pois depende da legislação de cada país a maior ou menor abrangência 

das atividades definidas como serviço público. 

Malgrado, a titularidade do serviço público seja reservada ao Estado, o seu exercício, 

como forma de descentralização pode ser transferida a terceiros, mediante regras 

estabelecidas pela Administração Pública, tanto e que a Constituição Federal de 1988 prevê 

expressamente a possibilidade de execução de serviços públicos mediante concessão e 

permissão (art. 175, CF).  

De sorte que, alguns serviços públicos podem ter sua gestão repassada para 

particulares, por meio da concessão de serviços públicos, que é o instrumento através do 

qual o Estado transfere o exercício de um serviço público a terceiro que aceita prestá-lo em 

nome próprio, por sua conta e risco, nas condições fixadas e alteráveis unilateralmente pelo 

Poder Público, sendo remunerado pela própria exploração do serviço mediante tarifas 

cobradas dos usuários do serviço. 

Entretanto, ainda que executados por terceiros, o serviço público preserva a sua 

natureza pública, conservando, portanto, a aplicação, dentre outros, dos princípios de 

continuidade de serviço público, da mutabilidade e da modicidade tarifária. 

O princípio da modicidade tarifária vem consagrado no art. 6º, §1º da Lei nº. 8. 987, 

de 1995, como pressuposto de serviço adequado, ou seja, para que o serviço público seja 

considerado adequado necessário é que a tarifa cobrada seja módica, garantindo o serviço 

acessível a todos os usuários. 

 Partindo desta ideia, a tarifa de serviço público deve ser módica, como instrumento 

de garantia de acessibilidade do usuário aos serviços desta natureza. 

Em sendo assim, o princípio da modicidade tarifária é instrumento de concretização 

do direito fundamental da proteção da dignidade da pessoa humana, garantindo a construção 
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de uma sociedade alicerçada na justiça, na liberdade e na solidariedade, com a erradicação 

da pobreza e marginalização, assegurando o bem de todos, independentemente da situação 

econômica que detém. 

Retira-se, portanto, do mundo principiológico, instrumento de concretização não de 

mera expectativa, mas de direito subjetivo dos usuários, em sua totalidade, de se utilizar de 

um serviço público. 

Desta feita, a fixação das tarifas públicas que extrapole o conceito de modicidade, 

impossibilitando o acesso dos usuários em sua totalidade revela-se inconstitucional, sendo 

passível de controle judicial. 

  Por fim, conclui-se que a observância do princípio da modicidade tarifária no 

momento de fixação, revisão ou reajuste de tarifas de serviço público é um direito subjetivo 

do usuário de ter assegurado o seu acesso ao serviço público, seja ele prestado direta ou 

indiretamente pelo Estado. 

E, mesmo nas situações em que o custo do serviço público aparentemente 

inviabilizar a fixação de uma tarifa módica, esta deve ser assegurada, mediante subsídio 

estatal, como forma de se garantir ampla inclusão social.  
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1 EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO: RAZOÁVEL  DURAÇÃO DO PROCESSO E ABUSO DE 

DIREITO DE DEFESA 

Desde o momento em que se extinguiu a justiça privada, atribuindo ao Estado a 

responsabilidade pela prestação da atividade jurisdicional, o direito transformou-se em 

instrumento para disciplinar as relações sociais.  

A partir da avocação da tarefa de dirimir conflitos de interesse pelo Estado, excluindo 

a atuação de terceiros, assegurou-se, de um lado, aos indivíduos o direito de ação e acesso 

á justiça, e do outro, ao Estado a titularidade da jurisdição como poder-dever de aplicar o 

direito ao caso concreto, 

Didier Jr. (2009, p. 88) leciona: “Ao criar um direito, estabelece-se o dever - que é do 

Estado: prestar a jurisdição”.  

Assim, a inafastabilidade de acesso à justiça constitui um direito assegurado não só 

aos jurisdicionados individualmente, mas, também, à coletividade como um todo, em obter do 

Estado tutela jurisdicional sempre que alegado for lesão ou ameaça de direito. 

Para concretização dessa garantia constitucional, a própria Constituição estabeleceu 

também como princípios fundamentais o benefício da assistência judiciária e pré-processual 

aos que comprovarem a insuficiência de recursos: 

 

Para a efetivação dessa garantia, a Constituição não apenas se preocupou 
com a assistência judiciária aos que comprovarem a insuficiência de recursos, 
mas a estendeu à assistência jurídica pré-processual. Ambas consideradas 
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dever do Estado, este agora fica obrigado a organizar a carreira jurídica dos 
defensores públicos, cercada de muitas garantias reconhecidas ao Ministério 
Público [...] (ARAÚJO CINTRA, 2006, p. 88). 

 

Contudo, para que o processo alcance o seu fim, de pacificação social, a prestação 

jurisdicional deve ser eficiente, a fim de que se efetive a realização do direito, tal como 

pregada por Ihering (apud CASTANHEIRA, 1993, p. 25):  

 

O direito existe para se realizar. A realização do direito é a vida e a verdade 
do direito; ela é o próprio direito. O que não passa à realidade, o que não 
existe senão nas leis e sobre o papel, não é mais do que um fantasma de 
direito, não são senão palavras. Ao contrário, o que se realiza como direito é o 
direito...  

 

Barbosa Moreira (1984, p. 27-28), ao discorrer sobre a efetividade do processo, 

assegura à parte o gozo da utilidade assegurado pelo ordenamento jurídico, vejamos: 

 

I- O processo deve dispor de instrumentos de tutela adequados, na medida do 
possível, a todos os direitos contemplados no ordenamento.  
II) Em toda extensão da possibilidade prática, o resultado do processo há de ser tal 
que assegure à parte vitoriosa o gozo pleno da específica utilidade a que faz jus 
segundo o ordenamento. 
 

 
Marinoni e Arenhart (2005, p. 32 e 65) também defendem que a concretização do 

direito de acesso à justiça exige o desenvolvimento de meios de efetivação de tutela 

adequada, tempestiva e efetiva: 

 

O direito de acesso à justiça, atualmente, é reconhecido como aquele que 
deve garantir a tutela efetiva de todos os demais direitos. A importância que 
se dá ao direito de acesso à justiça decorre do fato de que a ausência de 
tutela jurisdicional efetiva implica a transformação dos direitos garantidos 
constitucionalmente em meras declarações políticas de conteúdo e função 
mistificadores “o direito de acesso à justiça (...) exige que sejam preordenados 
procedimentos destinados a conferir ao jurisdicionado o direito à tutela 
adequada, tempestiva e efetiva. 

 
O processo é, portanto, o instrumento de efetivação do direito material ameaçado ou 

violado, cuja tutela é pleiteada ao Estado, todavia a sua efetividade não basta assegurar o 

mero acesso ao Judiciário, segundo Watanabe (apud DIDIER JR, 2009, p. 39), ao tratar do 

princípio da inafastabilidade, é preciso assegurar uma prestação jurisdicional célere, 

adequada e eficaz.” 
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deve ser entendido não como uma garantia formal [...] de bater às portas do 
Poder Judiciário, mas, sim, como garantia de acesso à ordem jurídica justa, 
consubstanciada em uma prestação jurisdicional célere, adequada e eficaz. 

 

          Nessa seara, conclui-se que, o exercício da função jurisdicional deve observar as 

garantias fundamentais contidas na Constituição Federal, dentre as quais se destaca, além 

da efetividade, a da duração razoável do processo. 

          Afinal, de nada adianta ao cidadão dispor de amplo acesso à justiça se esta não 

trouxer uma resolução tempestiva ao conflito de interesses. Neste sentido ensina Cruz e 

Tucci (apud SPALDING, p. 31): 

 
(...) o direito de acesso à ordem jurídica justa, consagrado no art. 5º, XXXV, da 
CF, não exprime apenas que todos podem ir a juízo, mas também, que todos 
têm direito à adequada tutela jurisdicional, ou melhor, a tutela jurisdicional 
efetiva, adequada e tempestiva. 

 

          De que adianta o acesso á justiça, se muitos morrem sem ver a resolução de seus 

problemas, a concretização de seus direitos, face a morosidade jurisdicional?  

          A morosidade da atuação jurisdicional não é recente, Rui Barbosa já demonstrava o 

seu repúdio a justiça tardia, como expressamente eternizou na obra Oração aos Moços: 

“justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Porque a dilação 

ilegal nas mãos do julgador contraria o direito escrito das partes.” 

A Convenção Americana de Direitos Humanos, denominado Pacto de San José da 

Costa Rica, do qual o Brasil é signatário desde a edição do Decreto nº 27, de 26 de maio de 

1992, com adesão do Brasil em setembro do mesmo ano, no seu artigo 8º, já estabelecia o 

direito do indivíduo em ser ouvido dentro de um prazo razoável. 

 

Artigo 8º. “Garantias judiciais. 1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com 
as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal 
competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na 
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na 
determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal 
ou de qualquer outra natureza. [...]. 

 

 
Nesta corrente, a Emenda Constitucional nº 45/2004, acrescentou ao art. 5º da 

Constituição Federal, o inciso LXXVIII que assegurou a todos, no âmbito judicial e 
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administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 

sua tramitação. 

          Portanto, hodiernamente, no Brasil, a tempestividade jurisdicional é direito fundamental 

constitucionalmente tutelado. Daí surge a seguinte indagação: o que pode ser entendido por 

duração razoável do processo? 

          No campo da doutrina, para solucionar esta questão, alguns procuraram impor um 

resultado numérico, dando como resultado da duração razoável do processo a soma dos 

prazos previstos na legislação processual para cada etapa do procedimento, dentre os quais 

se pode colacionar o entendimento de Gajardoni (apud SPALDING, p. 37) : 

 
em sistemas processuais preclusivos e de prazos majoritariamente 
peremptórios, como o nosso, o tempo ideal do processo é aquele resultante 
do somatório dos prazos fixados no Código de Processo Civil para 
cumprimento de todos os atos que compõem o procedimento, mais o tempo 
de trânsito em julgado dos autos. 

 

Para outros, a razoabilidade da duração do processo, seria a utilização do tempo 

necessário para a solução da causa, tendo em vista as suas particularidades e 

complexidades. Eis o entendimento de Góes (2005, p. 266): 

 

O razoável é depreendido a partir da motivação racional, não havendo 
elementos previamente dispostos, o que se deve ter em mente é que se deve 
raciocinar a razoável duração do processo com a visão de que se faça o 
bloqueio do que é inaceitável ou arbitrário, gerando sempre resultantes de 
natureza negativa. 

 

Ao analisar o texto constitucional, verifica-se que a garantia da duração razoável do 

processo foi conceituada de forma vaga e indeterminada, o que de fato gera um leque de 

interpretações que devem ser utilizadas de forma diferenciada diante dos casos concretos, 

de modo que a razoabilidade do tempo processual, deve ser apreciada também de forma 

“razoável”, contemplando as particularidades e complexidade do direito pleiteado. 

 

Desta feita, não se pode atribuir à garantia de razoável duração do processo e aos 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação, uma interpretação absoluta, de um 

prazo numérico, certo e improrrogável, afinal a expressão “razoável” não fundamenta prazo 

certo. 
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  Deve-se assegurar à prestação jurisdicional não só duração razoável, mas esta 

deve estar acompanhada de eficiência e segurança, pelo que, o que deve ser reprimido são 

dilações indevidas (CANOTILHO, 1993, p. 95). 

 

ao demandante de uma protecção jurídica deve ser reconhecida a 
possibilidade de, em tempo útil («adequação temporal», «justiça 
temporalmente adequada»), obter uma sentença executória com força de 
caso julgado — «a justiça tardia equivale a uma denegação da justiça» (cfr., 
supra, Parte IV, Padrão I). Note-se que a exigência de um direito sem dila-
ções indevidas, ou seja, de uma protecção judicial em tempo adequado, não 
significa necessariamente «justiça acelerada». A «aceleração» da protecção 
jurídica que se traduza em diminuição de garantias processuais e materiais 
(prazos de recurso, supressão de instâncias) pode conduzir a uma justiça 
pronta, mas materialmente injusta 

 

Nesta linha de pensamento, verifica-se que a demora processual estaria atrelada a 

dilações processuais indevidas, tais como aquelas resultantes do abuso do direito de 

defesa, conforme a lição de Plácido e Silva (1978, p.334): 

 
expressão vulgarizada na linguagem forense ["chicana"], para indicar os 
meios cavilosos de que se utiliza o advogado para protelar ou criar 
embaraços ao andamento do processo ajuizado. Caracteriza-se a chicana, 
que se revela em abuso de direito, nos ardis postos em prática pelo 
advogado de uma das partes litigantes, seja pela apresentação ou 
provocação de incidentes inúteis, seja pelo engenho com que arquiteta 
outros meios protelatórios ou embaraçosos ao andamento da ação, criando 
figura jurídicas que não encontram amparo em lei ou na jurisprudência, ou 
tramando toda espécie de obstáculos para o pronunciamento célere da 
justiça. Qualquer embaraço ao andamento do processo, seja por que meio 
for, mostra-se chicana, que ela se integra, segundo a técnica de nossa lei 
processual, em qualquer manejo protelatório da ação, ou da resistência 
injustificada a seu regular andamento.  

 

 O direito de defesa assegurado como direito fundamental não pode, e não deve ser utilizado 

como instrumento de procrastinação do feito, devendo o Estado, através dos magistrados 

repudiar a conduta daquele que mesmo sabendo não ter direito, conduz sua defesa de modo 

temerário, a fim de adiar a efetivação de direito de terceiro. Da mesma forma, o advogado, 

como conhecedor e estudioso das leis deve ter um comportamento técnico, no exercício de 

uma função essencial à justiça, sob pena de transgredir a linha da razoabilidade e ética 

profissional. 

 

O advogado não tem o direito de procrastinar o andamento do feito. Não tem o 
direito de criar incidentes de sonegar provas, de dificultar a apreciação, a 
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distribuição da justiça. O advogado é um auxiliar da justiça, não um inimigo 
dela. Ele está para servir a algo mais alto do que o cliente: à Justiça. Pode até 
perder uma causa, mas não pode perder a sua ética profissional. Ganhar 
tempo indevidamente é contra a ética profissional. (NEGRÃO, 2010, p.129) 

 

             Oportunamente, vale mencionar que o direito à prestação jurisdicional tempestiva 

não está adstrito apenas ao autor e o réu, mas também ao próprio Estado, enquanto 

detentor do “jus puniendi”, quando age em nome de toda a coletividade. 

             Apesar de parecer estranho apresentar o Estado como detentor de um direito, que 

inicialmente, constituiria um direito individual, é oportuno ressaltar que o próprio Estado tem 

sido vítima da morosidade da justiça, que não raras vezes tem por sinônimo a impunidade. 

             Nesta situação, a morosidade da atuação jurisdicional prestigia a impunidade, em 

prejuízo do Estado, enquanto representante de toda a coletividade, a qual sofre diretamente 

as consequências da ineficiência da Justiça. 

              Veja-se, então que a efetividade da tutela jurisdicional não se resume apenas ao 

acesso à justiça, á efetividade do bem jurídico, mas, sobretudo, ao compromisso social de 

que tal entrega se dê em tempo razoável, assegurando a pacificação e o bem-estar social.  

              E, no objetivo de assegurar aos cidadãos a efetividade da prestação jurisdicional e a 

duração razoável do processo, diversos institutos processuais já foram introduzidos na nova 

concepção processual brasileira, tais como: antecipação de tutela, cumprimento de sentença, 

agravo retido como regra, processo eletrônico, possibilidade de resolução liminar do mérito, 

etc. 

Apesar do pessimismo expresso por Silva (2005, p. 432), que se manifesta sobre a 

inclusão do inciso LXXVIII no art. 5º como mais uma hipótese de frustração de expectativas 

pela sua ineficiência, in verbis:  

 

o acesso à justiça só por si já inclui uma prestação jurisdicional em tempo 
hábil para garantir o gozo do direito pleiteado – mas crônica morosidade do 
aparelho judiciário o frustrava – daí criar-se mais essa garantia constitucional, 
com o mesmo risco de gerar novas frustrações pela sua ineficiência, porque 
não basta uma declaração formal de um direito, ou de uma garantia individual 
para que, num passe de mágica, tudo se realize como declarado. 
 

             Ousamos nos manifestar no sentido de que a introdução expressa de institutos que 

atribuam formalmente como direito do jurisdicionado a efetividade e a celeridade processual, 

que constituem garantias fundamentais constitucionalmente reconhecidas, por si só, gera a 

expectativa não só de criação de novos institutos de concretização destes, mas impede, 
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sobretudo, que na resolução de qualquer conflito de interesse, aplique-se e interprete-se o 

direito de forma diversa daquela estabelecida nos respectivos princípios constitucionais. 

              Ou seja, em se tratando de princípios constitucionais, a efetividade e razoável 

duração de processo produzem efeitos imediatos, impedindo qualquer interpretação contrária 

aos seus fins, e a violação destes, enquanto princípios, constituiria a mais grave forma de 

ilegalidade, por constituir ingerência contra todo o sistema, segundo ensinamento de 

Bandeira de Mello (2010, p. 959)     

 

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A 
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas aum específico 
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É amais grave 
forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio 
violado, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de 
seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e 
corrosão de sua estrutura mestra. 

 

Deste modo, a ciência processual deve prestar-se não somente ao oferecimento pelo 

Estado da satisfação do direito, mas também fazê-la de forma eficaz, obtemperada com o 

intento de que o tempo seja o menos prejudicial possível.  

 

2 PROCESSO JUSTO: AMPLA DEFESA E TEMPESTIVIDADE PRO CESSUAL 

 

A ampla defesa foi consagrada como princípio fundamental no art. 5º, inciso LV da 

Constituição Federal de 1988, como corolário da cláusula do due process of law, que teve 

sua origem na Magna Carta, de João Sem Terra, em 1215, cujo objetivo foi o 

reconhecimento de alguns direitos aos nobres como instrumento de limitação do poder da 

coroa inglesa 

             Como mencionado por Moraes (2010, p.107), a ampla defesa constitui uma garantia 

prevista no art. XI, n° 1, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que assim dispõe: 

 

todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido 
inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, 
em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as 
garantias necessárias à sua defesa. 
 

             Mendonça Júnior (apud Didier Jr, 2009, p. 62), ensina que ampla defesa e 

contraditório se distinguem, sendo este o instrumento de concretização da defesa. 



 53 

 

... são figuras conexas , sendo que a ampla defesa qualifica o contraditório. 
Não há contraditório sem defesa. Igualmente é lícito dizer que não há defesa 
sem contraditório. (...) O contraditório é o instrumento de atuação do direito de 
defesa, ou seja, esta se realiza através do contraditório. 
 

             Moraes (2010, p. 107), ao definir a ampla defesa delimita-a como garantia 

assegurada ao réu. 

 

Por ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu de 
condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos 
tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se 
entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da 
ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a 
todo ato produzido pela acusação, caberá igual direito da defesa de opor-se-
lhe ou de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente, ou, ainda, de fornecer 
uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor. 
 

             Contudo, entendemos que a ampla defesa é garantia assegurada para oportunizar 

que os indivíduos envolvidos em um litígio demonstrem a sua versão fática e jurídica na 

defesa de seus direitos, independentemente do posição processual em que se encontra, 

ativo ou passivo. 

             Neste sentido, manifestam-se Mendonça Júnior (apud DIDIER JR, 2009, p. 62) e 

Donizetti (2010, p. 85), respectivamente: 

 
Convém lembrar, ainda, que a ampla defesa é “direito fundamental de ambas 
as partes. 
 
Essa garantia não é conferida apenas ao réu, mas também ao autor, daí se 
falar em amplitude do direito de ação. 
 

             Sendo assim, o exercício à plenitude de defesa limita-se aos meios processuais 

necessários e adequados para composição da lide. 

 

Convém lembrar, ainda, que a ampla defesa é “direito fundamental de ambas 
as partes”, consistindo no conjunto de meios adequados para o exercício do 
adequado contraditório. Trata-se do aspecto substancial do contraditório 
(DIDIER JR, 2009, p. 62) 
 

             Aliás, Câmara (2009, p. 106) ensina que o reconhecimento da limitação do direito de 

defesa não implica na negativa de sua existência. 

 



 54 

{...} Contudo, entender que o direito de defesa é limitado, tal como diversos 
recursos naturais também o são, não implica negar as próprias garantias 
esculpidas pela CF. 
{...} entender que o direito de Defesa é algo finito não implica dizer que a 
perfídia tenha que ser aceita e que a violação a um direito seja menosprezada. 
... 

 

             O exercício ilimitado da plenitude de defesa constitui evidente abuso de direito, 

deixando de se ser um instrumento de concretização de direitos, para tornar-se uma arma 

para o uso indevido do processo, sem qualquer utilidade para solução dos litígios. 

             Abdo (apud CAMARA, 2009, p. 100), conceitua o abuso do direito de defesa como o 

excesso dos “limites do poder ou da faculdade (facultas agendi) que o direito objetivo (norma 

agendi) confere ao indivíduo, na qualidade de sujeitos de direitos (sui iuris).” 

             Desta forma, o abuso do direito de defesa destrói a função social do processo, bem 

como a garantia constitucional de ampla defesa, trazendo a morosidade da prestação 

jurisdicional, que por certo a distancia da efetividade, tempestividade e justiça esperada por 

todos aqueles que buscam a intervenção estatal para a resolução de um conflito de 

interesse. 

             Veja-se, então, que o abuso de direito de defesa constitui uma causa motivadora da 

procrastinação processual, o que dá vida a odiosa morosidade no trâmite processual. 

             Registre-se que a duração razoável do processo também não constitui princípio 

absoluto, de modo que a celeridade processual não dispensa a observância do devido 

processo legal, com respeito a ampla defesa e contraditório. 

 
É importante que a almejada celeridade processual não pode ser levada a 
extremos. O processo, como já demonstramos, pressupõe uma série de atos e 
procedimentos (contraditório, ampla defesa, produção de provas, recursos), 
diligências que inevitavelmente impedem a rápida solução do litígio., mas que 
mesmo assim, hão de ser observadas. A celeridade não tem valor absoluto, e 
deve ser estudada e aplicada sempre em conjunto com os demais preceitos 
que regem o processo. (DONIZETTI, 2010, p. 89) 
 

            Sendo assim, a plenitude de defesa e celeridade processual coexistem, desde que as 

diligências asseguradoras da concretização da ampla defesa e contraditório sejam utilizadas 

em dosagem proporcional àquela exigida pelo conflito de interesse sob julgamento. 

 

Quando falamos em abuso de contraditório, não pretendemos descaracterizar 
a importância de tal princípio. Mas tão somente buscamos alertar desde logo 
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para o fato de que a diferençaentre o remédio e o veneno está  na dose (com 
o perdão do irresistível. Lugar comum). (CAMARA, 2009, p. 100) 
 

             Miranda (2008, p. 284) argumenta que o princípio da proporcionalidade, no âmbito 

do direito constitucional, tem como um sub-princípio, a necessidade, determinando que “as 

restrições necessárias de direitos, liberdades e garantias devem limitar-se ao necessário 

para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos.” 

             Assim, a morosidade advinda dos procedimentos legais, garantidores do exercício do 

contraditório e ampla defesa, utilizada dentro dos limites da adequação e funcionalidade 

processual, não viola o princípio constitucional da celeridade processual, por ser compatível 

com o devido processo legal, que também é constitucionalmente protegido. 

 

É preciso, porém, fazer uma reflexão como contraponto. Bem pensadas as 
coisas conquistou-se ao longo da história, um direito à demora na solução dos 
conflitos. A partir do momento em que se reconhece a existência de um direito 
fundamental ao processo, está se reconhecendo implicitamente, o direito de 
que a solução de conflito deve cumprir, necessariamente, uma série de atos 
obrigatórios, que compõem o conteúdo mínimo do devido processo legal. A 
exigência do contraditório, o direito à produção de provas e aos recursos, 
certamente, atravancam a celeridade, mas são garantias que não podem ser 
desconsideradas ou minimizadas. É preciso fazer o alerta, para evitar 
discursos autoritários, que pregam a celeridade como valor insuperável. Os 
processos de inquisição poderiam ser rápidos. Não parece, porém, que se 
sente saudade deles. (DIDIER JR, 2009, p. 55) 

 

            Incumbe, portanto, aos indivíduos utilizarem os instrumentos processuais de 

efetivação de direito de forma racional e sustentável, quando então se terá a concretização 

da justiça, com o exercício da ampla defesa em um processo de razoável duração, o que por 

certo produzirá um processo justo a todos aqueles que dele participam. 

 

Por mais utópico que se pareça, entendemos que é necessária a mudança 
radical no modo de pensar até então reinante: o Direito de Defesa e o acesso 
à Justiça devendo ser utilizados de maneira cada vez mais racional e 
sustentável, de modo que tais direitos possam, efetivamente, por todos serem 
fruídos. (CAMARA, 2009, p. 100) 
 

             Portanto, o direito de defesa e de acesso à Justiça de forma racional e sustentável 

pelas partes envolvidas no processo são instrumentos de efetividade da fruição do direito. 
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2.1 Contornos da teoria do abuso do direito e da bo a-fé no âmbito processual 
 

             Evidente é que o abuso do direito pode se manifestar em qualquer área do Direito, 

pois nenhum ramo jurídico afasta-se da atuação com lealdade e boa-fé, mormente em um 

Estado que tem por objetivo fundamental a construção de “uma sociedade livre, justa e 

solidária” (art. 3º, I, CF), como corolário do princípio da boa-fé. 

Aliás, este é o entendimento expresso por Vicenzi e Rosenvald (apud DIDIER JR, 2009, p. 

48), 

 

Há quem veja no inciso I do art. 3º da Constituição brasileira o fundamento 
constitucional da proteção da boa-fé objetiva. É objetivo da República 
Federativa Brasileira a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
Haveria um dever fundamental de solidariedade, do qual decorreria o dever de 
não quebrar a confiança e de não agir com deslealdade. Nesta mesma linha 
de raciocínio, há quem veja a cláusula geral de boa-fé como concretização da 
proteção constitucional à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, 
Constituição Federal Brasileira). 
 

 Tendo alicerce constitucional seja firmado no dever do Estado livre, justo e solidário, seja no 

princípio fundamental do devido processo legal, a boa-fé “deve ser entendida como norma de 

conduta”. (DIDIER JR., 2009, p. 45) 

            Norma de conduta esta que vincula não apenas o comportamento das partes que 

participam, mas também do Estado-juiz, vejamos: 

 
Note que os destinatários da norma são todos aqueles que de qualquer forma 
participam do processo, o que inclui obviamente, não apenas as partes, mas 
também o órgão jurisdicional. A observação é importante,pois grande parte 
dos trabalhos partes. 
A vinculação do estado-juiz ao dever de boa-fé nada mais é senão o reflexo 
do princípio de que o estado, tout court, deve agir de acordo com a boa-fé e, 
pois, de maneira leal e com proteção á confiança. (DIDIER JR., 2009, p. 45-
46) 
 

             Assim, todo o comportamento na via processual deve dirigir-se ao fim social do 

processo, que nada mais é que o instrumento de concretização dos direitos do indivíduo, 

como afirmou Figueiredo Teixeira que por ocasião de um julgamento manifestou a ideia de 

que "o processo não é um jogo de esperteza, mas instrumento ético da jurisdição para a 

efetivação dos direitos de cidadania".44 

                                                 

44STJ - 4ª T - Resp. 65.906 - Rel. Sálvio de Figueiredo Teixeira - j. 25.11.1997 - DJU 02.03.1998, p. 93. 
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             De forma que, a condução do processo deve ter por norte a missão de repelir 

condutas que atentem contra a boa-fé, a fim de efetivar o direito material das partes, afinal “o 

processo deve ser visto como um instrumento a serviço do direito material, e não o 

contrário." (CÂMARA, 2006, p. 224). 

            Neste diapasão, a jurisdição tem por escopo a pacificação social através realização 

da justiça, mediante a entrega da vontade da lei consubstanciada no direito material na 

resolução do conflito de interesses. 

 

Num vôo ligeiro, o objetivo da jurisdição, em seu aspecto jurídico, conecta o 
processo com o direito material, sendo o processo um instrumento de 
realização de interesse, como atuação da vontade concreta da lei. No aspecto 
social, o escopo da jurisdição concentra-se na pacificação com justiça, 
visando a realização da justiça em cada caso e, mediante a prática reiterada, 
a implantação do clima social de justiça. (ALBUQUERQUE, 2002, p. 92). 
 

De sorte, que todo aquele que utilizar um direito seja material ou adjetivo com o fim 

de alcançar um objetivo ilegal, estará abusando do direito de ação e, por conseguinte, 

violando o princípio da boa-fé processual. 

             É o que se extrai do significado do abuso de direito exteriorizado por de Maia (2002, 

p. 49), “o uso irregular do direito subjetivo em face da finalidade legal do mesmo”. 

            Quanto ao prejuízo ocasionado pelo abuso de direito ao processo e sua função 

social, Dourado (apud NEHEMIAS MELO, 2004), leciona: 

 

Há os prejuízos anormais produzido pelo uso anormal do direito. Tal ocorre, 
de modo muito amplo, quando o titular usa o direito com o fim exclusivo de 
causar prejuízo a outrem, sem obter qualquer vantagem ou utilidade, bem 
como quando o exerce de má-fé. 
 

            Diante do exposto vislumbra-se que o processo como veículo de pacificação social 

não pode ser conduzido para satisfação de fins egoísticos, pautados pela má-fé e 

deslealdade processual, de sorte que condutas processuais pairadas nestes elementos 

devem ser coibidas. 

            Portanto, dúvidas não restam de que no âmbito processual também se abomina as 

condutas abusivas e antiéticas.   
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Fazendo eco às ideias plasmadas no campo do direito material, logo o direito 
processual civil tratou de amoldar -se aos ditames éticos. O processo, de 
instrumento de realização da vontade concreta da lei passou a ser visto como 
instrumento destinado a proporcionar a "justa composição dos litígios", tendo 
os códigos de maneira geral reforçado os poderes do juiz e sancionado as 
condutas processuais abusivas e antiéticas. (THEODORO JR, p.s.n) 
 

            A legislação brasileira, desde a primeira codificação processual unificada, não só 

previu a possibilidade de existência de atos processuais exercidos mediante conduta 

abusiva, como já estabelecia soluções legislativas para as referidas condutas: 

 

Desde o primeiro Código de Processo Civil unificado brasileiro, em 1939, o 
Brasil definiu, de forma estruturada, soluções legislativas para os atos de 
abuso no processo. O código de 39 tratava da matéria já em seu art. 3°, que 
dispunha que a parte responderia por perdas e danos se intentassem 
abusivamente demanda ou defesa. Embora com diversos traços comuns ao 
abuso de direito material, o abuso de direito processual, a luz do Código de 
1939, merecia da doutrina analise que Ihe destacava contornos e detalhes 
próprios. Catalogavam-se como modalidades do referido abuso em relação ao 
processo civil: 1) o dolo, a respeito do qual se distinguia o dolo substancial e o 
instrumental; 2) a temeridade; 3) a fraude; sob as formas de processo 
aparente e simulado; 4) a emulação; 5) o capricho; 6) o erro grosseiro; 7) a 
violência; 8) a protelação do feito; 9) a falta ao dever de dizer a verdade, 10) o 
anormal uso do poder de disposição do processo. (CALMON, 2009, p. 2) 
 

            Saliente-se que, segundo Albuquerque (2002, p. 102), no âmbito processual, o abuso 

de direito possui “extensão ainda mais ampla do que a contida na litigância de má-fé, cuja 

configuração está engessada no art. 17 do CPC” 

  Acrescenta, ainda: 

 

Mister salientar que o uso indevido do direito decorre da ponderação 
insuficiente das próprias razões ou do mero emprego indevido do processo, e 
não da má-fé nem da temeridade, ensejando a punição ao ato abusivo, para 
que o processo não se transforme em instrumento nas mãos daqueles que 
não tem razão. (ALBUQUERQUE, 2002, p. 120) 
 

            Neste contexto, foram inseridos no Código de Processo Civil vigente, vários 

dispositivos visando coibir a má-fé no meio processual, sem pretensão exaustiva, 

destacamos os seguintes dispositivos: 

 

O art. 85 (atribui responsabilidade ao Ministério Público em acão de exercício 
com dolo ou fraude); o art. 125, III (confere ao juiz competência para prevenir 
ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça); o art. 129 (impõe 
seja proferida sentença obstativa de ato simulado ou proibido em lei); o art. 
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133 (confere responsabilidade ao juiz em caso de dolo, fraude ou recusa, 
omissão, retardamento de providências); o art. 144 (confere responsabilidade 
ao escrivão e ao oficial de justiça, quando, sem justo motivo, se recusarem a 
cumprir, dentro do prazo, os atos que a eles estão subordinados, e a 
praticarem atos nulos com dolo ou culpa); o art. 147 (impõe ao perito o deve 
de prestar informações verídicas); o art. 273 (permite ao juiz a concessão 
antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional de mérito, quando fique 
caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório); o art. 339 (prescreve que ninguém se exime do dever de 
colaborar com o Poder Judiciário para a descoberta da verdade); o art. 415 
(atribui à testemunha o compromisso de dizer a verdade do que saber e lhe 
for perguntado); o art. 416, §1º (trata as testemunhas com urbanidade). O art. 
445, II (confere poder de polícia ao juiz para impor comportamento 
conveniente em audiência); o art. 485, III (autoriza a rescisão da sentença 
resultante de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de 
colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei); e o art. 538, parágrafo único 
(fixa poderes ao juiz para condenar o embargante em casos de embargos 
protelatórios). 
Apenas para não passar, in albis, a extensão nos outros processos, 
destacam-se, na execução, os arts. 599 e 600, que conferem poderes ao juiz 
para reprimir a prática d atos atentatórios à dignidade da justiça, e no 
Processo Cautelar, o art. 811, onde se catalogam hipótese de 
responsabilidade do requerente de medida cautelar, perante o requerido, pelo 
prejuízo que este sofrer em decorrência da execução da providência. 
(ALBUQUERQUE, 2002, p. 103) 
 

            No presente trabalho daremos destaque às situações previstas no art. 17 do Código 

de Processo Civil, que tipificam a litigância de má-fé, as quais caracterizam o abuso 

processual. 

 

2.1.1. Deduzir pretensão ou defesa contra texto exp resso de lei ou fato incontroverso 

(art. 17, I) 

 

            A dedução de pretensão ou defesa refere-se a fundamentos de direito e de fato 

contidos na pretensão ou defesa, que estejam em total falta dissonânciacom a letra da Lei. 

            Nesta hipótese, segundo Albuquerque (2002, p. 111), é “desnecessária a intenção 

malévola para sua caracterização, bastando que ao homem de cultura mediana seja possível 

conhecê-la.” 

            Sendo assim, ter-se-á que analisar o caso concreto, suas circunstâncias objetivas e 

subjetivas para averiguação da razoabilidade, conforme leciona Barbosa Moreira (apud 

ALBUQUERQUE, 2002, p. 111); 
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O standart da razoabilidade deve ser concretizado caso a caso, pelo órgão 
judicial, mediante a consideração atenta das circunstâncias objetivas (de 
lugar, de tempo, etc) e subjetivas (características mentais do litigante, grau de 
instrução, estado psicológico, etc.) peculiares à espécie. 
 

            Diferentemente deste entendimento, Costa Machado (2007, p. 25) assinala pela necessidade 

de má-fé, quando afirma que “a ciência da falta de fundamento, ou seja, a má-fé, é necessária, não 

bastando a ingenuidade ou a absurda interpretação da lei para a sua caracterização.” 

Registre-se que, conforme entendimento de Albuquerque (2002, p. 112), é “necessário 

atentar-se, porém, que nos casos de interpretação da lei, quando a mesma gera discussão nos 

Tribunais e na doutrina, não tipificará a hipótese.” 

 

2.1.2. Alterar a verdade dos fatos (art. 17, II)  

 

             O princípio da probidade processual impõe às partes o dever de expor os fatos em 

juízo, conforme a verdade, pois a vontade judicial será manifesta através da verdade contida 

no caderno processual. 

{...} A verdade é uma variante do princípio da probidade que norteia todo o 
processo, para o qual a versão dada em juízo deve ser condizente com a 
realidade. Para Tornaghi, nestes casos, a infração pode consistir na afirmação 
de fato (s) inexistente (s), na negação de fato (s) existente (s) ou na descrição 
deste (s) sem correspondência exata com a realidade. (ALBUQUERQUE, 
2002, p. 114) 
 

           Rodrigues (2005, p. 488), argumenta que a verdade exigida é subjetiva.  

 

A verdade exigida é subjetiva, devendo a parte fazer a comunicação de 
conhecimento, conforme sabe, e tão somente nesses limites, sob pena de, 
extrapolando-os, estar-se-ia necessariamente mentindo, pois alegaria fato do 
qual não tem conhecimento. 
 

           Neste sentido, Albuquerque (2002, p. 114), não constitui litigância de má-fé, quando o 

litigante expõe a verdade sob o seu ponto de vista, sem a intenção de alterá-la. 

 

A verdade deverá ser apurada com perspicácia, pois a versão dos fatos varia 
conforme o ponto de vista da parte, estando, suscetível de ângulos diversos, 
desfigurando a hipótese de litigância de má-fé por alteração da verdade dos 
fatos, quando o litigante relata o fato em conformidade com o que viu, ouviu 
ou sentiu, sem a intenção de alterá-lo, movido por erro não grosseiro. A 
presunção é júris tantum admitindo prova em contrário. 
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Rodrigues (2005, p. 488), defende o entendimento de que a regra deve ser aplicada 

com cautela, pois as partes tem o dever de expor aquilo que tem conhecimento, e não o 

dever de saber exteriorizar o que sabe. 

 

As partes têm o dever de expor o que sabe, e não o dever de saber e expor. 
Então, o rigor deve ser aplicado junto à cautela, pois exigir da natureza 
humana em obrigar expor os fatos em juízo conforme a verdade ou proibi-las 
de formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de 
fundamento, se assemelha, em termos práticos, com a própria ação 
comparada de se cometer um suicídio. 
 

            Albuquerque (2002, p. 114), a título exemplificativo expõe que “No âmbito das 

condutas mais comuns de exercício processual em má-fé, a alteração de verdade dos fatos 

guarda pertinência com o processo simulado e a lide aparente.” 

 

2.1.3. Usar do processo para conseguir objetivo ile gal (art. 17, III) 
 
 

O processo é instrumento de concretização de direitos. De sorte que, a utilização de 

processo para a concretização de objetivo ilegal, constitui ato atentatório á dignidade da 

Justiça.  

Albuquerque (2002, p. 114) defende o entendimento de que a busca de objetivo 

ilegal através do processo “pode ocorrer de forma unilateral ou bilateral, com colusão das 

partes, em comum, servirem do processo para ato simulado ou conseguir fim proibido por lei 

(art. 129 do CPC) 

Já Rodrigues (2005, p. 489-490), defende o entendimento de que a busca de objetivo 

ilegal através de processo deve ser unilateral, pois a bilateralidade configuraria o processo 

fraudulento previsto no art. 129 do Código de Processo Civil. 

 

Porém, existe uma peculiaridade nessa atitude, ela deve ser unilateral, ou 
seja, uma das partes, sem o conhecimento da outra utilizar-se do processo 
com fim ilegal. Se fosse uma vontade bilateral, caracterizaria-se o processo 
fraudulento de que trata o art. 129 do Código de Processo Civil, que também 
enseja a aplicação da pena para ambos os litigantes, que provocaram em 
conluio a tutela jurisdicional com a instauração de um processo eivado de má-
fé ab initio. 
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            Apesar destas divergências doutrinárias, ponto comum, é que “o processo deve ser 

utilizado de meio para obter condições diversas da ordem social e legal para que se 

caracterize a litigância de má-fé.” (RODRIGUES, 2005, p. 490) 

 

2.1.4. Opuser resistência injustificada ao andament o do processo (art. 17, IV) 
 
            Nas palavras de Costa Machado (2007, p. 26), “trata-se da prática de quaisquer atos 

que, fundados na malícia, tenham por fim criar obstáculos ao encaminhamento do processo 

como a providência jurisdicional.” 

            Rodrigues (2005, p.490-491) afirma que a resistência injustificada ao andamento do 

processo pode ser praticada tanto pelo autor quanto pelo réu, de forma comissiva ou 

omissiva: 

 

Podem consistir tanto em atos, quanto em omissões que venham com o 
objetivo de atrasar o trâmite legal do processo, atrapalhar o andamento 
processual, por qualquer das partes, autora ou ré.  
Geralmente, a parte que mais tem oportunidades de utilizar meios hábeis a 
atravancar o curso normal do processo é a parte ré, através de interposição 
de petições e requerimentos que, em grande parte das vezes, objetivam 
“ganhar tempo” para si, mas sem a preocupação com a rápida e efetiva 
dissolução do litígio. 
 

            O combate aos atos de manifesto propósito protelatório do processo além de atuação 

de litigância de má-fé tornou-se causa ensejadora de concessão de antecipação de tutela. 

 
2.1.5. Proceder de modo temerário em qualquer incid ente ou ato do processo (art. 17, 
V). 
 

            Rodrigues (2005, p. 492), afirma que a “temeridade na linguagem legal pode ser 

considerada a manifestação do dolo substancial, ou seja, com a consciência do injusto.” 

Chiovenda (apud NERY JÚNIOR E ANDRADE NERY, 2007, p. 214), atribui ao 

comportamento temerário, uma ação afoita e anormal, com consciência do injusto.  

 

Lide Temerária. A norma veda ao litigante ou interveniente, agir de modo 
temerário ao propor ação, contestá-la ou em qualquer incidente ou fase do 
processo. Proceder de modo temerário é agir afoitamente, de forma açodada 
e anormal, tendo consciência do injusto, de que não tem razão. (Chiovenda, 
La condanna nelle spese giudizialli, 1. ed., 1901, nº 319, p.321). 
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             Nesta hipótese não importa saber se o litigante tem ou não razão, o que, de fato 

importa é o comportamento do litigante. Eis o que ensina Rodrigues (2005, p. 492), 

 

Neste inciso, não é necessário saber se tem razão ou não o litigante no 
incidente, mas sim a maneira como se porta, se em desrespeito à lealdade e à 
boa-fé. É muito abrangente, pois a proibição da temeridade significa nada 
mais do que o respeito aos deveres do artigo 14 do CPC. 
 

            No mesmo sentido manifesta-se Albuquerque (2002, p. 116): 
 

Trata-se de conduta incidente no transcurso do processo, sendo sua aferição 
puramente formal, independendo da procedência ou improcedência das 
pretensões, importando considerar o comportamento imprudente, precipitado, 
impensado do litigante, que cerceia o exercício do adversário, frustrando o 
andamento normal do contraditório, ou se utilizando dele pra a exposição 
danosa ou vexatória, apesar de dispor de outros meios para atingir o 
resultado, a exemplo do que se dá com a produção de provas inúteis, oitiva de 
testemunha que nada sabe sobre o fato com plena ciência da parte. 
 

            Costa Machado (2007, p. 27) prega que o procedimento de modo temerário pode 

ensejar a concessão de tutela antecipada, vejamos: 

 

Registre-se, ainda, que a verificação pelo juiz do procedimento de modo 
temerário pode conduzi-lo a antecipar a tutela jurisdicional em favor do autor, 
em conformidade com o disposto no art. 273, inc II, do CPC, posto que tal 
conduta ilícita pode ser qualificada como “ manifesto propósito protelatório do 
réu.” 

 
2.1.6. Provocar incidentes manifestamente infundado s (art. 17, VI)  
 
            Trata-se de criação de incidentes manifestamente infundados que constituem causa 

de protelação processual independentemente do objetivo do litigante. Neste sentido afirma 

Albuquerque (2002, p. 117): 

 
Para a configuração da hipótese, irrelevante o fim que visou o litigante, 
importando apenas o cometimento infundado do incidente (argüição de 
falsidade, exceção de incompetência, impedimento, suspeição) 
 

            Conforme lição de Rodrigues (2005, p. 494), a ausência de fundamentação deve ser 

apurada de pronto, pois se demandar maior dificuldade sobre a apuração de procedência ou 

não das alegações, não poderá ser considerado infundado.   

 
Tais incidentes sempre causam um retardamento processual, não sendo 
errôneo afirmar que a finalidade da ação incidental tem ligações subliminares 
com o impedimento do trâmite normal do processo. A falta de fundamentação 
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deve ser aferida de plano, pois se exigir grande esforço e por qualquer razão 
demandar dificuldade ou dúvida a favor de quem deverá ser julgado 
procedente ou não, tal incidente não pode ser considerado como infundado. 
 

            Albuquerque (2002, p. 115), ensina que caberá ao juiz aferir no caso concreto a 

existência ou não de justificação de incidentes no caso concreto. 

 

Denota-se que a palavra injustificada traduz um conceito vago, indeterminado, 
permitindo ao juiz o exercício do poder discricionário, quanto a sua aferição, 
caso a caso, vindo Amaral 
Santos esclarecer que a justa resistência é a que fundada em direito, tem um 
objetivo idôneo. Resistência injustificada é aquela que se destina apenas a 
protelar o desfecho do processo, para isso criando-lhe obstáculos, ainda que 
mascarados de fundamento jurídico. Na resistência injustificada, a matéria é 
elemento essencial” (Pontes de Miranda) 

 

Costa Machado (2007, p. 27) exemplifica incidentes infundados da seguinte forma: 

 

A malícia processual, reconhecida pelo inciso em questão, se expressa pela 
própria provocação voluntária de qualquer tipo sem o devido fundamento, 
apenas com o intuito de procrastinar o desenvolvimento do processo. É o que 
se ocorre, por exemplo, quando o réu opõe exceção de incompetência 
absoluta, quando suscita o incidente de exibição de documento que não tem a 
menor relação a causa, ou, ainda, quando argui a falsidade de documento 
apenas para tumultuar o andamento do feito. 

 
2.1.7. Interpuser recurso com intuito manifestament e protelatória (art. 17, VII) 
 
            Trata-se de aplicação de litigância de má-fé na atividade da parte na fase recursal, 

com o intuito de atrasar a tutela jurisdicional, a fim de ganhar de tempo. 

            A análise de existência do intuito de protelar o trâmite processual através de recurso 

ficará a cargo do magistrado. 

 

Entende-se, todavia, que não se pode criar um padrão do que seria o recurso 
protelatório. O juiz deverá apreciar concretamente, caso a caso, a existência 
da intenção de procrastinar o feito, importando assim, a conduta do litigante, 
em má-fé, que se exige, por conseguinte, o elemento subjetivo. 
 

            Contudo, apesar da caracterização do recurso protelatório ficar sob a análise 

subjetiva do juiz, segundo Barbosa Moreira (apud ALBUQUERQUE, p. 118), isto se dará 

mediante os seguintes critérios objetivos: 

 
1)razões recursais inovatórias e discussão de matéria preclusa; 2) razões 
recursais dissociadas da decisão impugnada; 3) falta de interesse de agir; 4) 
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ausência de requisitos de admissão do recurso; 5) repetição de argumentos 
recursais ao mesmo órgão prolator da decisão impugnada. 
 

            Seguindo este entendimento, Costa Machado (2007, p. 27) também defende que 

algumas circunstâncias podem revelar o propósito ilícito do recorrente, ensejando a 

condenação por litigância de má-fé, vejamos; 

 
Pois bem, algumas circunstâncias que passamos a elencar, revelam o intuito 
manifestamente protelatório do recurso interposto; a postulação recursal 
fundada em texto de lei não mais em vigor; a postulação recursal baseada em 
sumula superada; a interposição de recurso com amparo em jurisprudência já 
deixada de lado pelos tribunais há tempo considerável; a interposição de 
recurso sob o fundamento de interpretação esdrúxula de texto legal; a 
interposição de recurso fundado em matéria já preclusa ou transitada em 
julgado; a interposição de recurso por meio de petição estereotipada 
(padronizada) com base em tese reiteradamente afastada pelo mesmo ou 
outro tribunal. 
 
 

2.2 A antecipação de tutela por abuso de direito de  defesa (art. 273, II) 

 

            Dentre as possibilidades de concessão de antecipação de tutela está prevista a 

hipótese de concessão diante da caracterização de abuso de direito e de defesa ou 

manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, II, CPC). 

Marinoni (1997, p. 105), assevera que o objetivo da antecipação da tutela nesta situação tem 

por objetivo desestimular as defesas meramente abusivas e protelatórias. 

 

A tutela antecipatória, através da técnica da não contestação e do 
reconhecimento jurídico (parcial) do pedido, desestimula as defesas 
meramente abusivas, que teriam por fim apenas protelar a realização do 
direito do autor, ou mesmo tirar do autor vantagens econômicas em troca do 
tempo do processo. 
 

            Não se trata, por certo, negar o direito de defesa, mas apenas exigir que a mesma 

seja exercida de “forma legítima, consoante assevera Câmara (2006, p. 460-461): 

 

É inegável que todos tem o direito de defesa, o qual encontra guarida 
constitucional. Este direito, porém, como todos os outros, deve ser exercido de 
forma legítima, pois seu exercício abusivo não é tolerado pelo ordenamento 
jurídico. Assim, se o réu apresenta defesa com o único propósito de protelar a 
entrega da prestação jurisdicional, deve-se tutelar antecipadamente o direito 
substancial que, em razão da defesa abusiva, mais do que provável, já se 
revela evidente.  
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             De sorte que, na hipótese do réu fazer uso de manobras abusivas, com o intuito 

evidente de impedir ou dificultar a continuidade do processo até seus ulteriores termos, a fim 

de ganhar tempo, há permissivo legal para concessão de antecipação de tutela. 

            Conforme lição de Didier Jr., Braga e Oliveira (2009, p. 499), “ as expressões “abuso 

de direito de defesa” e “manifesto propósito protelatório” são conceitos indeterminados que 

devem ser preenchidos  pelo juiz à luz do caso concreto.” 

             Para estes doutrinadores só deve ser considerado como ato abusivo ou protelatório 

aquele que trouxer impedimento a continuidade do processo. 

 

O magistrado deve agir com olhos atentos à finalidade da norma: garantir o 
prosseguimento do feito de forma célere, sem embaraços ardilosos. Assim, só 
se deve enquadrar como ato abusivo ou protelatório, aquele que implicar 
comprometimento da lisura e da celeridade do processo. (2009, p. 499) 
 

             Neste sentido também leciona Zavascki (1999, p. 78), que afirma que “o ato, mesmo 

abusivo, que não impede, nem retarda, os atos processuais subseqüentes não legitima a 

medida antecipatória.” 

Santos (2010, p. 502) reconhece que o abuso de defesa do réu deve ser analisado 

em cada caso particular, todavia indica algumas hipóteses de configuração de abuso, 

vejamos: 

 

Sem necessidade de ocorrer periculum in mora, a antecipação pode ser 
concedida, se ficar evidenciado abuso de defesa do réu, ou intuito protelatório, 
o que é indicado em cada caso particular, podendo-se apenas afirmar que 
sempre haverá abuso quando o réu argüir defesa contra a evidência dos fatos 
e de sua conclusão, ou requerer provas ou diligências, reveladas como 
absurdas pelas circunstâncias do processo. ... 
 

            Sobre a natureza da antecipação de tutela na ocorrência de abuso de defesa há 

divergências doutrinárias. 

Wambier Talamini e Almeida (2008, p. 360), asseveram que a antecipação de tutela 

em razão da realização de defesa protelatória ou abuso de direito não possui natureza 

punitiva, pelo que não haveria necessidade da presença de dolo, que só tem relevância para 

aplicação das penas por litigância de má-fé. 

 

Já as hipóteses do art. 273, II e §6º aplicam-se a situações em que a 
probabilidade de que o autor tenha razão no que pede é tão mais alta (ou 
seja, há a seu favor uma verossimilhança tão mais intensa), que se constata 
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ser um gravame desproporcional ao autor ter de arcar com o peso da demora 
do processo. 
No caso do art. 273, II, exige-se, ao lado do fumus boni juris, que haja defesa 
protelatória ou abuso do direito de defesa. Nessa hipótese, a antecipação não 
tem caráter çognitivo, mas sim o fim acima indicado. Como não é uma 
punição, não é necessário examinar se o réu está agindo dolosamente (ou 
seja, o dolo da parte é relevante para aplicar as penas por litigância de má-fé 
do art. 14 e seguintes, mas não para a antecipação da tutela). Cabe apenas o 
exame objetivo da defesa do réu. Se ela não é consistente, isso vem a 
reforçar o juízo de verossimilhança – autorizando a tutela antecipada. 

 

            Por outro lado, Câmara (2006, p. 460), conceitua a antecipação da tutela nesta 

hipótese, como antecipação-sanção, por considerar que a tutela antecipada nesta situação 

atua como sanção em desfavor do abuso de direito de defesa. 

 

{...} Trata-se de hipótese em que ao lado da probabilidade de existência do 
direito do autor, ocorre abuso do direito de defesa do demandado, o qual 
apresenta defesa manifestamente protelatória. Nesta hipótese caberá também 
a antecipação da tutela jurisdicional, que se pode chamar, aqui “tutela 
antecipada da evidência”. Tem-se aqui, pois, verdadeira antecipação-sanção 
já que aqui a tutela antecipada atua como sanção contra o abuso do direito de 
defesa. A rigor, não há sanção mais grave para quem pretende protelar do 
que imprimir uma maior aceleração à entrega da prestação jurisdicional. Oi o 
que fez o legislador, criando-se deste modo uma técnica sancionadora 
eficiente contra o abuso do direito de defesa. 
 

            A natureza jurídica da antecipação da tutela nas hipóteses de abuso de direito de 

defesa e ou manifesto propósito protelatório do réu, ganha maior relevância no que tange a 

discussão sobre a possibilidade de concessão de tutela antecipada de ofício. 

            Àqueles que atribuem natureza punitiva à antecipação de tutela nestas hipóteses, 

reconhecem a possibilidade de concessão de ofício, contudo restrita às situações de 

aplicação de sanção, prevista no inciso II do art. 273 do Código de Processo Civil. 

            Neste diapasão manifesta-se França (2003, p. 184): 

 

a) o condicionamento de antecipação da tutela ao pedido da parte, quando 
ocorrer o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório, vai 
de encontro à orientação adotada pelo CPC quanto à aplicação, ex officio, das 
sanções; 
b) o condicionamento de antecipação da tutela ao pedido da parte, quando 
ocorrer o manifesto propósito protelatório, vai de encontro ao princípio do 
impulso oficial, que impõe ao juiz o dever de velar pela continuidade dos atos 
processuais até a decisão de mérito; 
c) impõe-se interpretar o caput do art. 273 do CPC, em consonância com o art. 
5º, inc. XXXV da CR/1988, de forma que se possa autorizar ao juiz antecipar, 
ex officio, a tutela, toda vez que a parte abusar do seu direito de defesa ou 
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litigar com manifesto intuito protelatório, como forma de alcançar a celeridade 
e efetividade da prestação jurisdicional. 

 

 

 2.5 Medidas punitivas: sanção ao abuso do direito processual. 

 

           Diante da ocorrência da litigância de má-fé, o Estatuto Processual vigente estabelece 

que a parte responsável por tal conduta, poderá ser condenada a indenizar, a pagar multa, 

honorários advocatícios e despesas do processo  

 

Praticadas quaisquer das condutas elencadas pelo art. 17, além do 
pagamento de multa, o litigante de má-fé Será condenado a indenizar a parte 
contráriados prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e 
todas as despesas que efetuou (art. 18 do CPC). (DONIZETTI, 2010, p. 157) 
 

            O art. 16 do Código de Processo Civil estabelece como sanção àquele que se utiliza 

do processo com má-fé, o dever de ressarcimento a outra parte pelos prejuízos causados. 

            Sob o ponto de vista de Donizetti (2010, p. 157), “a responsabilidade pelas perdas e 

danos decorrente da litigância de má-fé alcança o autor, o réu e os terceiros intervenientes 

(art. 16 do CPC).” 

             Assim, inobstante o art. 32 da Lei nº 8.906, de 4.7.1996, que institui o Estatuto da 

Advocacia estabelecer que “o advogado é responsável pelos atos que, no exercício 

profissional, praticar com dolo ou culpa”, as sanções referentes à litigância de má-fé não tem 

alcançado os advogados.  

            Quanto ao valor da indenização, não há limite de indenização para os prejuízos 

efetivos, contudo, em se tratando de prejuízo presumido, o valor a ser fixado como 

ressarcimento não será superior a 20% (vinte por cento) do valor da causa ou liquidado 

mediante arbitramento, nos moldes estabelecidos pelo art. 18, § 2o do mesmo Estatuto 

Processual. Vejamos a lição de Santos (2010, p.191-192): 

 

{...} Em outras palavras, para os prejuízos efetivos, não há limite 
indenizatório.para os presumidos há o limite de vinte por cento do valor da 
causa, ...  

 

Ainda quanto à fixação do ressarcimento, Santos (2010, p. 191) leciona: 

{...} se os prejuízos forem conhecidos na sua extensão e valor, o juiz 
condenará em quantia líquida; conhecidos apenas na extensão, mas não no 
valor, far-se-á arbitramento; não revelados com nenhum dado, o juiz 
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procederá ao arbitramento, não devendo a indenização ultrapassar, porém, 
vinte por cento do valor atualizado da causa.  

 

            E, sendo o prejuízo sofrido superior ao limite legal de 20%, a parte prejudicada terá 

que comprovar a proporção dos danos sofridos através de procedimento com cognição 

ampla e exauriente do juiz.  

            Theodoro Júnior (2010, p. 97), por sua vez, ensina que o arbitramento só será 

aplicável diante da efetiva existência de prejuízos: 

 

O arbitramento, a meu ver, será recomendável apenas quando houver indícios 
de danos efetivos d grande monta, que possivelmente ultrapassem a margem 
tarifada da lei (20% do valor da causa). 

 

             Além do ressarcimento, aplica-se, ainda, a multa não excedente a 1%do valor da 

causa, a qual detém caráter punitivo, meramente com a finalidade de impedir o exercício 

abusivo do direito. 

 

Para condenação ao pagamento de multa, basta que o juiz verifique a prática 
de um dos atos enumerados no art. 17 do CPC. (DONIZETTI, 2010, p. 157) 
 

            Por fim, o litigante de má-fé será condenado ao pagamento dos honorários 

advocatícios e as despesas suportadas pelo lesado (CPC, art. 18). 

             É de se dizer que o beneficiário de todas as sanções retro-enumeradas é a parte e 

não o Estado. Com exceção da multa aplicada por atentatório ao exercício da jurisdição, 

previsto no art. 14 do Código de Processo Civil, que apesar de ser cumulável com as 

sanções dos art. 16 e 18 do mesmo estatuto processual, será revertida em favor da Fazenda 

Pública. 

 

As sanções dos arts. 16 e 18 pode ser cumulada a multa de até 20% do valor 
da causa, por ato atentatório ao exercício da jurisdição (art. 14, parágrafo 
único, acrescido pela Lei nº 10.358, de 27.12.2001), que, entretanto, reverterá 
em favor da Fazenda Pública, e não da parte prejudicada. 
 

            Na hipótese de litisconsórcio, "o juiz condenará cada um na proporção do seu 

respectivo interesse na causa, ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte 

contrária." (art. 18, § 1º, do CPC) 

            Contudo, “se a má-fé foi praticada em comum, a condenação atingirá os partícipes 

solidariamente (art. 18, § 1º).” (THEODORO JÚNIOR, 2010, p. 96) 



 70 

            Impende ponderar que o pedido de condenação em perdas e danos e demais 

cominações previstas no art. 16 e 18 do Código de Processo Civil, pode perfeitamente ser 

pleiteado e deferido dentro da própria ação em que se verificou. 

 

Cabível a condenação do litigante de má-fé, em perdas e danos, na própria 
ação em que aquela se verificou. e a fixação de indenização mediante 
aplicação de correção monetária sobre o valor do título sobre o qual se 
discutia, é forma prática para tal fim, como tem sido admitido no STF, e 
consagrada na Súmula 562. (Ac. Unam, da 2ª T. do STF de 27.04.84, no RE 
nº 99.441-RS, Rel. Min. Aldir Passarinho, RTJ 110/1.127) 

 

            Theodoro Júnior (2010, p. 96) também defende a possibilidade de reclamação de 

indenização na mesma ação, vejamos: 

 

Não há necessidade de indenização própria para reclamar a indenização. O 
prejudicado, demonstrando a má-fé do outro litigante, poderá pedir sua 
condenação, incidentalmente, nos próprios autos do processo em que o ilícito 
foi cometido.  
 

            E mais, afirma que a condenação não depende necessariamente, de pedido do 

ofendido, podendo ser fixada de ofício pelo magistrado. 

 

Com a Lei nº 8.952, de 13.12.1994, que deu nova redação ao caput e ao § 2o 

do art. 18, o embaraço foi eliminado, já que: a) ficou explícito que a 
condenação do litigante de má-fé a indenizar a parte prejudicada nem mesmo 
depende, necessariamente de pedido do ofendido. Caberá ao juiz decretá-la 
“de ofício ou a requerimento” (caput); (THEODORO JÚNIOR, 2010, p. 97) 
 

            Por fim, é de se frisar que “antes de o juiz condenar a parte às sanções previstas no 

art. 18 do CPC, deverá oportunizar prazo para defesa, sob pena da violação dos princípios 

do contraditório e ampla defesa, salvo se a má-fé for evidente.” (DONIZETTI, 2010, p. 157) 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O Abuso de Direito consiste no exercício de um direito subjetivo, ou de uma 

faculdade, que, embora inicialmente tutelado pela lei, extrapola os limites estabelecidos pelas 

regras de convivência em sociedade ou pelos mandamentos fundamentais da ordem jurídica, 

transgredindo a finalidade social para a qual foi inicialmente conferido ao seu titular. 

De sorte que, que os direitos subjetivos colocados à disposição da sociedade, não 

são atribuídos para serem utilizados de forma discricionária, tendo em vista que cada um 
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desses direitos tem uma missão, uma razão de ser, motivo pelo qual no seu exercício deve-

se observar a finalidade social para a qual a regra jurídica fora instituída, sob pena de se 

praticar um abuso de direito. 

Pelo que, o limite do exercício do direito subjetivo será sempre o seu exercício nos 

parâmetros da destinação social e econômica estabelecida pelo ordenamento jurídico, 

atentando-se às exigências do bem comum, sem prejudicar outrem, pois isto é dever 

constituído por norma fundamental de toda a sociedade civilizada. 

De sorte, que todo aquele que utilizar um direito seja material ou adjetivo com o fim 

de alcançar um objetivo ilegal, estará abusando do direito de ação e, por conseguinte, 

violando o princípio da boa-fé processual. 

Diante disso, a doutrina do abuso do direito assegura que os direitos não são 

absolutos, mas limitados em sua extensão e submetidos a pressupostos quanto ao seu 

exercício, assim, o ato praticado com abuso é objetivamente lícito, mas subjetivamente 

injusto. 

Assim, o direito de ação e de defesa, assegurados como direito fundamental, não 

podem e não deve ser utilizado como instrumentos de procrastinação processual, devendo o 

Estado, através dos magistrados repudiar a conduta daquele que mesmo sabendo não ter 

direito, conduz sua ação e defesa de modo temerário, a fim de adiar a efetivação de direito 

de terceiro.  

Da mesma forma, o advogado, como conhecedor e estudioso das leis deve ter um 

comportamento técnico, no exercício de uma função essencial à justiça, sob pena de 

transgredir a linha da razoabilidade e ética profissional. 

Seguindo esta linha de pensamento, os advogados não devem menosprezar a 

função da advocacia, fazendo-se mercadores de tempo processual, como tem ocorrido em 

nossos dias, quando muitos “advogados” ganham honorários para adiar o término de um 

processo e, por conseguinte, adiar a efetivação do direito de terceiro.  

 A morosidade processual advinda dos procedimentos legais, garantidores do 

exercício do contraditório e da ampla defesa, utilizada dentro dos limites da adequação e 

funcionalidade processual, não viola o princípio constitucional da celeridade processual, por 

ser compatível com o devido processo legal, que também é constitucionalmente protegido. 

Todavia, o exercício ilimitado da plenitude de defesa constitui evidente abuso de 

direito, deixando de ser um instrumento de concretização de direitos, para se tornar uma 

arma para o uso indevido do processo, sem qualquer utilidade para solução dos litígios. 
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Desta forma, o abuso do direito de defesa destrói a função social do processo, bem 

como a garantia constitucional de ampla defesa, trazendo a morosidade da prestação 

jurisdicional, que por certo a distancia da efetividade, tempestividade e justiça esperada por 

todos aqueles que buscam a intervenção estatal para a resolução de um conflito de 

interesse. 

Incumbe, portanto, aos indivíduos utilizarem os instrumentos processuais de 

efetivação de direito de forma racional e sustentável, quando então se terá a concretização 

da justiça, com o exercício da ampla defesa em um processo de razoável duração, o que por 

certo produzirá um processo justo a todos aqueles que dele participam. 

Assim, todo o comportamento na via processual deve dirigir-se ao fim social do 

processo, que nada mais é que o instrumento de concretização dos direitos do indivíduo. 

Apesar do Código de Processo Civil rigidamente estabelecer inúmeras hipóteses de 

caracterização de litigância de má-fé e sanções processuais, que seriam instrumentos de 

contenção de comportamentos temerários, na prática, infelizmente, ainda são pouco 

aplicados nos casos concretos.  

Cremos, por fim, que a partir do momento que nossos magistrados passarem a ser 

mais rígidos na avaliação e julgamento do comportamento das partes na caminhada 

processual, a prestação da tutela jurisdicional será efetivada em prazo razoável, pois seriam 

reprimidas as ferramentas de protelação processual. 
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Há 25 anos, foi promulgada a nova Constituição da República Federativa do Brasil, a 

“Constituição Cidadã”, que ficou conhecida pela valorização dos direitos fundamentais e 

estruturada por uma principiologia irradiante penetrando em todos os ramos do Ordenamento 

Jurídico. Mas será a Carta Magna o conjunto de normas que tem por finalidade o bem 

comum do Estado Democrático de Direito? 

A intenção primordial do presente trabalho é tentar, de alguma maneira, absorver os 

conhecimentos de Michel Foucault (1926-1984) para o mundo jurídico no que diz respeito à 

teoria do poder constituinte; além de servir como pequeno fomento a discussões posteriores 

acerca da contribuição de conteúdo que poderá ser adicionado ao grande campo 

Constitucional. Para isso, é necessário deixar claro alguns conceitos básicos como, por 

exemplo, caracterizar esse poder, explanar sua função e finalidade, bem como seus atributos 

e sua natureza (formação e legitimidade), além de suas limitações.  

Foucault foi um filósofo e psicanalista francês que ficou conhecido nas décadas de 70 

e 80 lecionando no Collège de France com a cátedra de História dos Sistemas de 

Pensamento pela sua extensa linha de pesquisa: o modo como o ser humano (termo muito 

utilizado em sua obra como corpo humano) consegue e está apto para ser disciplinado e se 

acostumar com isso, ou seja, como funciona o Poder dentro das relações humanas e quais 

as suas consequências nesse contexto.  

Foucault costuma trabalhar com um método chamado genealogia, ou seja, ele traça, a 

partir de materiais históricos, a origem, os fundamentos e as estruturas de causa e efeito de 

uma instituição social dentro de um determinado contexto, é em razão disso que, embora o 

autor nunca tenha tratado estritamente da questão da Ciência Jurídica, muito pode ser 

discutido já que o assunto da dinâmica do poder foi estudado por muitas facetas incluindo, 
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por meio de analogias, elementos jurídicos e até a problemática do Poder Constituinte. Ele 

nasce de uma necessidade de se legitimar, ou seja, surge como poder invencível, 

insubordinado e ilimitado. Não existe norma superior alguma para exercer uma força 

hierárquica.  

Dentro dessa grande acepção, o caráter idealista denota um sentido transcendental a 

maneira de Kant cujo princípio poderia ser descrito: todo homem é capaz de raciocinar e, 

portanto, todos os homens têm algo em comum em todas as partes do mundo, isso faz que 

haja uma espécie de homem transcendental. Transpondo esse entendimento para a norma, 

todo e qualquer poder que não esteja ligado a outro extrapola os limites do campo real 

(transcendental) e ideal. A posição predominante é essa.  

Sendo assim, o resultado das forças “invisíveis” de normalização incutido em cada 

elemento humano inserido no grupo de uma Constituinte qualquer e a carga de 

domesticação aplicada neles faz que toda a sua luta de interesses esteja voltada para essas 

tais forças. Em outras palavras, pode ser tratado como um espaço onde as micro-relações 

exercem um papel fundamental, quer dizer, um lugar de tensão constante entre interesses 

simultaneamente individuais e coletivos; Individuais, pois cada membro pertencente da 

Assembleia Constituinte (no caso do Brasil que adotou a teoria do Congresso Constituinte) 

tem interesses próprios e vão se utilizar de artifícios para impor os poderes e marcar de certa 

força a Constituição vindoura, portanto, o Político Constituinte se comporta como uma 

pessoa qualquer, sem a carga de responsabilidade de representatividade.  

Já que o Poder Constituinte Originário não pressupõe (em termos) nenhum outro 

poder anterior e criador que se deva ser seguido, as únicas relações entre o indivíduo e as 

novas propostas da Constituinte são as forças normalizadoras dele próprio, defendendo, 

assim, os interesses das forças que o estruturaram e o tornou um “ser humano”. Por outro 

lado, no viés coletivo, ele se pauta em princípios e condutas respeitando um interesse mais 

alienado, ou seja, representa uma parcela da sociedade e com essa parcela consegue se 

justificar perante as próprias propostas na formação de uma Constituição. Cada Político 

Constituinte foi eleito e, em tese, deveria representar uma parcela dos seus votos uma vez 

que a democracia se faz, nesse instrumento de poder, indiretamente. 

Dentro do debate proposto pela integração da teoria de Foucault dentro do Poder 

Constituinte, podemos observar, com base no que foi exposto acima, uma aproximação entre 

o Direito com as demais disciplinas das ciências humanas. Há algum certo tempo, era 

inimaginável pensar numa abertura para a discussão científica visando adicionar 
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conhecimento para ambas as disciplinas interlocutórias; atualmente, os juristas buscam 

muito mais resolver problemas ante uma posição conservadora impotente. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Para o brasileiro, o primeiro domingo do mês de outubro, em anos pares, é dia de tirar 

da pasta de documentos ou do fundo da carteira o título de eleitor, procurar sua seção 

eleitoral, e depositar na urna eletrônica um voto de confiança para o candidato escolhido. 

Este é o momento ápice das democracias representativas, e o maior exercício de cidadania. 

O conceituado Jurista José Jairo Gomes, citando Pinto Ferreira, afirma que o voto “é 

essencialmente um direito público subjetivo, é uma função da soberania popular na 

democracia representativa e na democracia mista como um instrumento deste, e tal função 

social justifica e legitima a sua imposição como um dever, posto que o cidadão tem o dever 

de manifestar a sua vontade na democracia.” (GOMES, 2010, p. 43).  

 Abordando a temática da cidadania e do voto, busca-se através do presente estudo, 

sem exaurir o assunto, esclarecer seus principais aspectos de forma simples e objetiva. 

 

2 CIDADANIA E CIDADÃO 

 

 Ao iniciar se faz necessário compreender melhor o significado e o alcance do termo 

cidadania, amplamente utilizado tanto no meio jurídico, quanto na vida cotidiana. De forma 

geral, a doutrina define cidadania como um status dado a pessoa que está em condições de 

participar da vida política de um Estado, ativa e passivamente, neste sentido o renomado 

constitucionalista Manoel Gonçalves Ferreira Filho esclarece que o termo cidadão é utilizado 

“para designar quem conta com direito a intervir no processo governamental, seja num 

regime democrático, seja num regime oligárquico.” (FERREIRA FILHO, 2007, p. 115 a 116).  

Neste mesmo sentido complementa José Jairo Gomes: 
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Chama-se cidadão a pessoa detentora de direitos políticos, podendo, pois, 
participar do processo governamental, elegendo ou sendo eleito para cargos 
públicos. Como ensina Silva (2006:347), a cidadania é um “atributo jurídico-
político que o nacional obtém desde o momento em que se torna eleitor”. 
(GOMES, 2010, p. 5). 

 

 Já a autora Vera Maria Nunes Michels acrescenta que “cidadania é a expressão que 

indica qualidade da pessoa que, estando na posse da plena capacidade civil, também se 

encontra investida no uso e no gozo de seus direitos políticos.” (MICHELS, 2010, p. 13). 

 Assim, cidadão é aquele que pode votar (cidadania ativa) e ser votado (cidadania 

passiva). A Constituição Brasileira de 1988, conhecida como constituição cidadã, em seu 

artigo 1º, inciso II, elencou a cidadania como fundamento da República dada a sua 

importância para a sociedade atual, vez que é pelo exercício da cidadania que se efetiva a 

soberania popular, declarada no parágrafo único, do artigo 1º de nossa Lei Maior. Vale 

salientar que fundamento, segundo o dicionário45, significa sustentáculo, base, alicerce, ou 

seja, a cidadania é um dos pilares que, juntamente com a soberania, a dignidade da pessoa 

humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, mantêm 

nossa República, garantindo a todos um Estado Democrático de Direito. 

 

3 CIDADANIA E NACIONALIDADE 

  

 Neste ponto, é importante compreender a diferença entre cidadania e nacionalidade, 

termos que comumente são utilizados como sinônimos, porém não os são. Recentemente 

uma campanha da UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância, amplamente 

divulgada nos meios de comunicação, incentivando aos pais que levassem seus filhos ao 

Cartório de Registro Civil a fim de fazer a Certidão de Nascimento, tinha como tema “com 

certidão de nascimento sou cidadão”46.  

Louvável a campanha, porém, sabe-se que a cidadania plena só se atinge quando a 

pessoa está na plenitude de seus direitos políticos, o que não é possível para o recém-

nascido, pois só é possível fazer a inscrição eleitoral, e, assim, possuir o título de eleitor, 

documento que torna o nacional um cidadão, facultativamente aos dezesseis anos de idade, 

conforme o artigo 14, §1º, inciso II, alínea 'c', de nossa Constituição. Contudo, pode-se 

afirmar que possuir a Certidão de Nascimento seja o primeiro passo para a aquisição da 

                                                 
45  GUIMARÃES, D. T (Org.). Dicionário compacto jurídico. 16. São Paulo: Rideel, 2012. 
46 Disponível em: <http://www.unicef.org/brazil/video/registro30.mpeg> acessado em 13/03/2013 
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cidadania, vez que só é possível realizar o alistamento eleitoral mediante comprovação da 

identidade (artigo 44 do Código Eleitoral), e a Certidão de Nascimento, na maioria dos casos, 

é o primeiro documento comprobatório da identidade que a pessoa física adquire.  

O Professor José Jairo explica, de forma clara, que cidadania e nacionalidade “são 

conceitos que não devem ser confundidos. Enquanto aquela é status ligado ao regime 

político, esta já é um status do indivíduo perante o Estado.” (GOMES, 2010, p. 5). O 

eminente jurista Alexandre de Moraes, citando Aluisio Dardeau de Carvalho, ao tratar deste 

assunto conceitua nacionalidade como “o vínculo jurídico político que liga um indivíduo a um 

certo e determinado Estado, fazendo deste indivíduo um componente do povo, da dimensão 

pessoal deste Estado, capacitando-o a exigir sua proteção e sujeitando-o ao cumprimento de 

deveres impostos.” (MORAES, 2010, p. 204).  

Pouco adiante em sua obra, o mesmo autor apresenta a definição de cidadão como 

sendo “o nacional (brasileiro nato ou naturalizado) no gozo dos direitos políticos e 

participante da vida do Estado” (MORAES, 2010, p. 205). Percebe-se que a nacionalidade 

precede à cidadania, todo cidadão possui a nacionalidade, já que o alistamento eleitoral é 

proibido aos estrangeiros (art.14, § 2º, da Constituição Federal), mas nem todo nacional é 

um cidadão, como é o caso dos menores de 16 anos, ou dos conscritos, jovens que estão 

cumprindo o serviço militar obrigatório. 

 

4 O VOTO 

  

  Dando sequência, trata-se do exercício do voto. Explica o autor de Direito Eleitoral 

Marcos Ramayana que o voto de tem natureza jurídica de “Direito público subjetivo, uma 

função social de soberania popular na democracia e um dever, ao mesmo tempo.” 

(RAMAYANA, 2010, p. 3). O voto é uma das facetas do sufrágio, que compreende o direito 

de votar (jus suffragii) e o direito de ser votado (jus honorum).  Neste sentido, José Jairo 

Gomes afirma que “o sufrágio traduz o direito de votar e ser votado, encontrando-se 

entrelaçado ao exercício da soberania popular.” (GOMES, 2010, p. 39). Nas democracias 

representativas, como a brasileira, é o voto que garante a soberania popular pela eleição dos 

representantes do povo, acrescenta José Jairo que “por ele, concretiza-se o processo de 

manifestação da vontade popular.” (GOMES, 2010, p. 39). 

 Insta salientar que o sufrágio universal, como estabelecido no caput do artigo 14 da 

Carta Magna, não significa que todos têm acesso ao voto, vez que é necessário cumprir 
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requisitos mínimos que tornam o indivíduo apto a participar da vida política da sociedade. Por 

outro lado, as democracias também não admitem que sejam impostas condições que 

dificultem a participação popular, como trouxe às claras Marcos Ramayana ao afirmar que: 

 

Aqui, encarta-se o sufrágio universal, que inadmite as restrições 
atinentes às condições de fortuna ou capacidade intelectual; todavia, não 
significa que o sufrágio universal o seja para todas as pessoas. Por exemplo: 
os conscritos não votam durante suas obrigações militares, nem votam os 
menores de 16 anos e os estrangeiros. (RAMAYANA, 2010, p. 3). 

 

 O voto faz com que cada indivíduo pertencente a alguma coletividade opine, contribua 

para decidir algo que irá afetar todo o grupo. Nesta senda, o Ex-Ministro do Superior Tribunal 

de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral Edson de Carvalho Vidigal, em seu artigo ‘Quanto 

ao Voto’, afirma que: 

 

O voto está nos sindicatos, nas associações de bairros, nas sociedades 
mercantis, nas assembléias gerais de empresas, nos clubes de futebol, nos 
parlamentos, nas academias de letras, nos tribunais, onde houver coletivo e 
nesse coletivo onde houver uma dúvida, a solução virá através do voto. 
(TEIXEIRA, 2003, p. 78). 

 

 Nas democracias representativas, como já dito, é o voto que legitima o candidato a 

atuar em nome do povo, os eleitos recebem um mandato, a ser exercido em nome da 

coletividade, como explica José Jairo Gomes, “Consiste o mandato no poder – ou conjunto 

de poderes – conferidos pelos “eleitores-soberanos”, pelo qual o mandatário fica habilitado a 

tomar decisões político-estatais seja no Poder Executivo, seja no Legislativo.” (GOMES, 

2010, p. 33). 

 

5 O VOTO NO BRASIL 

 

 O exercício do voto em terras brasileiras teve início muito antes da República, sendo, 

talvez, esta uma das razões que faz com que o brasileiro esteja habituado a este ritual, 

exercido, agora, via de regra, a cada dois anos. Matéria divulgada no site Câmara dos 

Deputados47 afirma que a primeira votação realizada no Brasil ocorreu em 1532, 

                                                 
47 Disponível em:<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/93439-CONHECA-A-HISTORIA-

DO-VOTO-NO-BRASIL.html> acessado em 13/03/2013 
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oportunidade em que os moradores da primeira vila fundada na colônia portuguesa, São 

Vicente, em São Paulo, foram às urnas para eleger o Conselho Municipal. 

 Dessa forma, vale relembrar um pouco da história recente do voto no Brasil. Para 

tanto, os autores André Ramos Tavares e Diogo Rais Rodrigues Moreira, em seu artigo 

intitulado 'O voto eletrônico no Brasil', citando Jairo M. Nicolau, relembram que: 

 

Nas primeiras eleições do Império, o eleitor já levava consigo a cédula 
(que devia ser assinada) para o local de votação. No final do império a cédula 
(não mais assinada) tinha que ser inserida em um envelope. Na Primeira 
República, os jornais passaram a publicar e os cabos eleitorais a distribuir as 
cédulas, que deviam ser colocadas em envelopes. Em 1932, foi criado o 
envelope oficial, que o eleitor passou a receber da mesa eleitoral para inserir a 
cédula. Em 1955, foi criada a cédula oficial para as eleições presidenciais: 
uma lista com os candidatos era apresentada, cabendo aos eleitores assinalar 
o de sua escolha. Em 1962, a cédula oficial foi utilizada pela primeira vez nas 
eleições para o Congresso, obrigando os eleitores a escrever o nome ou o 
número do candidato ou partido escolhido. Enfim, em 1996, foi introduzida a 
urna eletrônica, que passou a exigir do eleitor a digitação do número do 
candidato ou partido escolhido. (Estudos Eleitorais, v. 6, n. 3, 2011, p. 10). 

  

 O âmago da evolução do voto no Brasil foi a busca pela legitimidade da escolha 

popular, conforme avançou, foram criados mecanismos de proteção do voto, com o fito de 

garantir que a opção depositada na urna realmente represente a vontade livre do eleitor. 

Com esse fim, a Constituição da República de 1988, em seu artigo 14, caput, estabeleceu o 

voto direito e secreto, com valor igual para todos, mais que isso, no § 4º, de seu artigo 60, 

tornou cláusula pétrea (regra que não pode ser abolida) o voto direto, secreto, universal e 

periódico. 

  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O exercício da cidadania, através do voto, realizado de forma consciente pode 

transformar a história de uma nação, ao passo que exercido de forma displicente, corrupta, 

pode enraizar práticas que, senão impedem, dificultam ao máximo o alcance do bem estar da 

população. Todavia, apenas a garantia de ir às urnas para escolher os representantes não 

significa que um Estado seja democrático, nem que a cidadania seja plena, vez que existem 

fatores que podem distorcer, interferir na vontade do cidadão.  



 84 

Cite-se como exemplo o baixo grau de instrução do povo, segundo dado divulgado 

pelo TSE48, nas eleições de 2012 o percentual de eleitores analfabetos e os que somente 

sabem ler e escrever chegou a 18,91% do total, se somarmos a este número os eleitores que 

possuem ensino fundamental incompleto, temos 50,854% do eleitorado nacional, enquanto o 

eleitorado que possui ensino superior completo representa 4,393% do total.  

A pouca instrução é empecilho para que o eleitor possa compreender as propostas 

dos candidatos, seus direitos como cidadão e a dinâmica do regime democrático, Manuel G. 

Ferreira Filho, tratando dos pressupostos para que um povo possa se governar afirma ser 

indispensável que “tenha um mínimo de instrução que o habilite  a compreender e apreciar a 

informação.” (FERREIRA, 2007, p. 104). 
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1 DIREITOS SOCIAIS - CONCEITO 

 

 Direitos sociais são aqueles que visam garantir, por parte do Estado,  uma vida digna, 

com melhor qualidade e condição de vida a todos os cidadãos, incluindo, principalmente, os 

menos favorecidos, diminuindo desse modo a desigualdade social.  

De acordo com o art. 6.º da Constituição Federal de 1988 são direitos sociais a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Segundo 

Lenza et al (2012, p. 1076): 

 

[...] direitos sociais, direitos de segunda geração, apresentam-se como prestações 
positivas a serem implementadas pelo Estado (Social de Direito) e tendem a 
concretizar a perspectiva de uma isonomia substancial e social na busca de melhores 
e adequadas condições de vida. [...] os direitos sociais tem aplicação imediata (art 5.º, 
§1.º) e podem ser implementados, no caso de omissão legislativa, pelas técnicas de 
controle, quais sejam, o mandado de injunção ou a ADO (ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão). 

 

2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS SOCIAIS 

 Os direitos sociais foram sendo conquistados com muita dificuldade pela humanidade. 

Os mais fortes, que detinham o poder, não tinham o menor interesse de garantir aos 

cidadãos melhores condições de trabalho, moradia, saúde, muito menos educação.   

 Uma das maiores e mais fortes expressões de defesa dos direitos sociais foi o 

Manifesto do Partido Comunista, escrito por Karl Marx e Friederich Engels, em 1848, quando 

estavam exilados em Bruxelas, que denunciava a exploração sofrida pela classe operária.  

(Fachin, 2012, p.345) 
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 A Encíclica Rerum Novarum, editada pelo Papa Leão XIII, foi um importante 

documento da igreja católica a favor dos direitos sociais, condenando o conflito existente 

entre a classe operária e os patrões, afirmando que um depende do outro, devendo assim 

caminharem juntos. Segundo Fachin et al (2012, p.347): 

 

[...] Argumentava que os patrões não deveriam tratar os trabalhadores como escravos, 
mas respeitar sua dignidade de homem, pois é o trabalho de seu corpo, fornecendo-
lhe um meio de subsistência, que faz a honra do homem. Desse modo, reconheceu 
como vergonhoso e desumano o uso dos homens como instrumentos de lucro  que 
advertiu que os patrões não devem impor a seus subordinados um trabalho superior a 
suas forças ou desproporcional à sua idade e à sua condição sexual. 

 

 A Declaração de Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, inspirada por Marx, 

Engels e Lênin, teve papel importante no século XX na luta pela garantia dos direitos sociais. 

Segundo Fachin et al (2012, p. 347): 

 

materializou o ideário da revolução russa e o nascimento da União Soviética. 
Preocupava-se, basicamente, com o princípio da igualdade, traduzido em direitos 
econômicos, sociais e culturais. 

 

 Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos teve grande repercussão 

como o mais importante documento tratando da igualdade e liberdade do cidadão, 

influenciando Constituições de vários países, inclusive a nossa Constituição Federal de 1988. 

 O pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 16 de 

dezembro de 1966 teve como enfoque o princípio da igualdade nos direitos econômicos, 

sociais e culturais. (Fachin, 2012, p.348) 

 Criada logo após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, na Conferência da Paz, a 

Organização Internacional do Trabalho, como observa Zulmar Fachin (2012, p.348) objetiva 

promover os princípios do direito do trabalho; oportunizar emprego e renda aos 

trabalhadores; aumentar a eficácia social dos direitos dos trabalhadores; fortalecer as 

organizações do trabalho,[...], entre outras evidenciando a efetivação dos direitos sociais no 

âmbito das relações de trabalho. 

 Entre as Constituições que foram importantes no reconhecimento dos direitos sociais 

encontram-se a Constituição Mexicana de 1917, a Constituição de Weimar na Alemanha de 

1919 e a Constituição Brasileira de 1934.(Lenza, 2012,p.1075) 
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3 OS DIREITOS SOCIAIS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988  

 

 A previsão da ordem econômica social na Constituição de 1934 foi um princípio de 

reconhecimento desses direitos, mas foi apenas com a promulgação da Constituição Federal 

de 1988 que foram estabelecidos e reconhecidos os direitos sociais: educação, saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. 

 

4 DIREITO À MORADIA 

 

 O direito social à moradia é fundamental, pois a moradia é um dos componentes 

básicos para uma vida digna. Como pode o cidadão viver sem uma moradia? A moradia 

serve de proteção, de amparo contra as intempéries da natureza, é na moradia que o 

cidadão abriga sua família, constrói seu lar. De acordo com Pedro Lenza et al (2012, p.1078): 

 

[...] direito à intimidade e à privacidade (art 5.º, X) e de será a casa asilo inviolável (art 
5.º, XI), não há dúvida que o direito à moradia busca consagrar o direito à habitação 
digna e adequada, tanto é assim que o art 23, X, estabelece ser atribuição de todos os 
entes federativos combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 

 

 Para garantir o direito à moradia o Estado dispõe de políticas públicas para tal. Entre 

elas, a nível federal, podemos citar o Programa Minha Casa Minha vida que tem como meta 

diminuir o déficit habitacional brasileiro. Entre as metas do programa está a construção de 

dois milhões de unidades habitacionais até 2014, das quais 60% serão voltadas a famílias de 

baixa renda, de acordo com o site do PAC2 - Ministério do Planejamento. Existem outros 

programas estaduais, como, por exemplo, no Paraná a COHAPAR – Companhia de 

habitação do Paraná, onde o governo estadual, como meta até 2014, busca viabilizar 

soluções para o déficit habitacional com a construção de moradias e melhoria da 

habitabilidade para famílias com renda de até três salários mínimos, de acordo com o site da 

COHAPAR. 

 O problema a ser considerado é que apenas famílias com alguma renda mensal são 

contempladas nestes programas, e existe uma grande burocracia para conseguir realizar os 

financiamentos e enfim poder adquirir a tão sonhada casa própria.  
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5 EFETIVIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS - MORADIA 

 

 Para efetivar o direito social à moradia é necessário ter recursos financeiros 

disponíveis para cumprir com sua obrigação. Os custos já devem estar previstos no 

orçamento do Estado. Por esse motivo a análise econômica é muito importante, ela pode e 

deve colaborar. A esse valor destinado damos o nome de Reserva do Possível. O Estado 

somente poderá garantir os direitos sociais fundamentais na medida de suas possibilidades 

financeiras. 

Acontece que, por muitas vezes, a saída do Estado para a não efetivação da garantia 

deste direito social seriam a falta de recursos financeiros. Neste caso a doutrina elaborou um 

conceito do mínimo existencial. O Estado deverá garantir um mínimo de recursos para a 

efetivação desses direitos.  

A responsabilidade é do Estado, mas o cidadão também tem a sua parcela de 

contribuição. O recurso financeiro utilizado provém da arrecadação de impostos. Além de 

direitos sociais, temos deveres sociais. O cidadão passa a ser responsável a cada tributo 

pago. O déficit no orçamento da reserva do possível se deve muitas vezes ao jeitinho 

brasileiro, onde se tenta tirar vantagem de tudo, acreditando que levou uma grande 

vantagem sonegando impostos. Este é um grande equívoco neste e em muitos outros casos. 

Ao contrário, é o cidadão, a sociedade que acaba perdendo. 

Fica claro que o Estado tem trabalhado com políticas públicas para garantir os direitos 

sociais, o direito à moradia, a uma vida digna. O que deve ser analisado e revisto é a forma 

de aplicar os recursos e proporcionar a todos os cidadãos sem distinção o acesso a essas 

políticas.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em uma República, a manifestação mais legítima da cidadania é o voto, pois é desta 

forma que exteriorizamos a vontade e opiniões políticas, pois se tratando de uma Republica 

em que há necessidade da manifestação da vontade do povo o direito do sufrágio acaba se 

tornando direito fundamental, sendo impossível imaginar uma República em que não há 

participação popular. 

 

2 BRASIL COLÔNIA 

 

Já no Brasil Colônia, derivado da tradição portuguesa de eleger os administradores 

dos povoados sob domínio luso, com isso logo após a colonização das terras brasileiras 

passaram a realizar eleições para escolher os que iriam governar as vilas e as cidades que 

os mesmos fundavam.  

A primeira votação realizada dentro deste território é datada de 1532, e ocorreu na 

vila de São Vicente, e foi convocada por Martim Afonso de Souza, com intuito de escolher o 

conselho administrativo da vila. 

Todas as eleições realizadas no Brasil no período colonial tinham apenas caráter 

local. Os eleitores eram conhecidos por “homens bons”, uma expressão subjetiva que 

designava pessoas qualificadas pela linhagem familiar e que tivessem uma determinada 

renda e propriedades, contando também a participação da sociedade da época, tanto na 

burocracia civil como na militar da época. Mais tarde a expressão “homens bons”, outrora 

usada para designar os votantes passou a ser usada para os vereadores eleitos das 

câmaras municipais, interessante notar que as câmaras exerciam tanto funções legislativas 
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quanto executivas, mas a primeira eleição em terras brasileiras com moldes modernos 

ocorreu somente um ano antes da proclamação da independência, em 1821, que elegeram 

os representantes brasileiros para ir às cortes gerais extraordinárias e constituintes de 

Portugal. 

 

3 BRASIL IMPÉRIO, CONSTITUIÇÃO DE 1824 

 

Com o nascimento do processo de independência, após o retorno de D. João VI a 

Portugal, houve a necessidade de se buscar um aperfeiçoamento na legislação eleitoral, 

surgindo então no dia 03 de janeiro de 1822, a primeira lei eleitoral, que foi assinada por D. 

Pedro I, convocando assim eleições para se estabelecer Assembleia Constituinte da primeira 

carta brasileira. 

Na Constituição de 1824 o voto era censitário e indireto, o que acabava excluindo 

grande parte da população, sendo que até o fim do Império somente 1,5 % da população do 

Brasil, tinha direito ao sufrágio. Como disse Marco Antonio Villa “todos eram iguais, mas uns 

eram mais iguais que os outros”. 

Tinha capacidade eleitoral os maiores de 25 anos livres, observando que 30% da 

população era escrava, excluíam-se os criminosos, os criados e todo aquele que não 

possuísse renda anual mínima, também eram excluídos os soldados e os índios.  

Inicialmente as eleições ocorriam em quatro graus, como em uma escada: no 

primeiro degrau, os cidadãos da província votavam em outros eleitores, estes conhecidos 

como compromissários; no segundo degrau os compromissários votavam nos eleitores de 

paróquia; no terceiro degrau, os eleitores de paróquia elegiam os eleitores de comarca; por 

fim no quarto degrau, os eleitores de comarca elegiam os deputados, posteriormente o 

sistema foi simplificado para dois graus, e em 1881, com a Lei Saraiva, se introduziu o voto 

direto, porem ainda censitário. 

No período imperial foram muito marcantes os episódios freqüentes de fraudes 

eleitorais, pois existia na época, o voto por procuração, no qual o eleitor podia transferir seu 

direito a voto a outra pessoa, este sistema só foi abolido em 1942. Pelo fato de não existir 

titulo de eleitor, as pessoas eram identificadas pelos mesários, que muitas vezes 

contabilizavam pessoas mortas e de outras cidades. O Titulo de Eleitor foi criado em 1881 

pela lei Saraiva, mas não foi eficiente no combate as fraudes, até porque o titulo não possuía 

foto do eleitor.  
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4 INICIO DO BRASIL REPÚBLICA, CONSTITUIÇÃO DE 1891  

 

Com a Proclamação da Republica inaugurou um novo período para a legislação 

eleitoral do Brasil, muito inspirada nos modelos norte americanos. 

Durante o governo provisório que instaurou a República, o voto ainda não era direito 

de todos. Foi nesta Constituição que o voto direto para o presidente e vice presidente da 

República apareceu pela primeira vez, sendo Prudente de Morais o primeiro a ser eleito 

desta forma. Foi também neste período que se instaurou a famosa política do café com leite. 

Para votar era necessário ser maior de 21 anos e ser brasileiro, excluíam-se os 

analfabetos, os mendigos, e os religiosos. Ao excluir-se os analfabetos a grande maioria da 

população ficava de fora das eleições. 

Com a revolução de 1930, ocorreu uma reforma da legislação eleitoral, que acarretou 

o primeiro código eleitoral. O código eleitoral de 1932 criou a justiça eleitoral, que passou a 

ser responsável por toda a área eleitoral, este código introduziu o voto secreto, e o voto 

feminino, e também, pela primeira vez, a legislação eleitoral fez alusão aos partidos políticos, 

mesmo ainda sendo permitida a candidatura sem partido algum. Interessante notar que este 

código já previa o uso de maquinas de votar, que só se realizou na década de 90. 

 

5 CONSTITUIÇÃO DE 1934 

 

A legislação eleitoral teve avanços na constituição de 1934, foi contemplado, 

inclusive, o sufrágio profissional que a própria Justiça Eleitoral recusaria. 

Os Deputados eram eleitos mediante ao sistema proporcional e sufrágio universal 

igual e secreto, e de representantes eleitos pelas organizações profissionais na forma que a 

lei indicasse. 

O Senado Federal era composto de dois representantes de cada estado e do Distrito 

federal, eleitos mediante sufrágio universal, igual e direto por oito anos, dentre brasileiros 

natos, alistados eleitores e maiores de trinta e cinco anos.  

O Poder Executivo o Presidente da Republica era eleito junto com o vice por sufrágio 

universal, direto e secreto. 

Nos termos do art. 108, constitucionaliza-se o voto feminino, com valor igual ao 

masculino, pena que o voto feminino só foi ocorrer em 1945, onze anos depois, em 
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decorrência das eleições de 1938 não acontecerem por causa do Golpe do Estado Novo, 

constitucionalizou-se também o voto secreto, que já havia sido assegurado pelo Código 

Eleitoral de 1932.  

 

6 CONSTITUIÇÃO DE 1937 

 

Getulio Vargas instituiu uma ditadura que ficou conhecida como Estado Novo e foi 

até 1945, extinguiu a Justiça Eleitoral, suspendeu as eleições livres e estabeleceu eleições 

indiretas para Presidente com mandato de seis anos. Durante duros oito anos, os brasileiros 

não votaram se quer uma única vez.  

Polaca como foi conhecida o texto de 1937, marcada pelo centralismo político, aboliu 

os partidos políticos existentes, que foi outorgada em 10 de novembro de 1937. O Estado 

novo sofreu grande oposição dos intelectuais e estudantes de sua época.  

 

7 CONSTITUIÇÃO DE 1946 

 

Em 1945 Getulio anuncia como seu candidato Eurico Gaspar Dutra que era seu 

ministro da Guerra, com isto, a oposição militar, se articula e da o golpe, no dia 29 de outubro 

de 1945. 

Os militares destituem Getulio Vargas e passam o governo ao Presidente do 

Supremo Tribunal Federal, logo após veio à posse do novo presidente da republica, General 

Dutra que foi eleito por voto direto com 55 % dos votos, marcando a derrocada final do 

Estado Novo. 

Vargas foi obrigado a assinar a Lei Constitucional n 9/45, que alterou vários artigos 

da Constituição, inclusive os que tratavam dos pleitos. Tem o decreto lei n 7.586/45, que 

ficou conhecido como Lei Agamenon, em homenagem ao ministro da Justiça, Agamenon 

Magalhães, esta lei restabelece a Justiça Federal. 

O Código Eleitoral de 1945 tem como grandes novidades a exclusividade dos 

partidos políticos na apresentação dos candidatos. 
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8 ÉPOCA MILITAR, CONSTITUIÇÃO DE 1967 

 

Com o golpe militar de 1964, foi proibido o voto direto para presidente da Republica e 

de outros cargos majoritários, sendo o Presidente eleito de forma indireta por um Colégio 

Eleitoral, acabou com a eleição direta sem nenhuma cerimônia, Segundo disse Marco 

Antonio Villa “Foi um enorme passo atrás em relação às constituições de 1891, 1934 e 1946. 

Retirava dos cidadãos a eleição direta do presidente da República”. Apenas deputados 

federais, estaduais e vereadores seriam alvo de votação, o partidarismo for extinto e o 

bipartidarismo foi instaurado no país, um partido deveria ter no mínimo 120 deputados e 20 

senadores, o que forçadamente levou a este resultado, os dois partidos existentes na época 

da ditadura militar, era a arena, ou aliança renovadora nacional, que rapidamente conseguiu 

numero muito superior ao exigido, já o partido oposicionista MDB (Movimento Democrático 

Brasileiro) sofria, com a falta de membros, tendo até mesmo receber uma discreta ajuda do 

governo. 

Uma das artimanhas utilizadas pelo regime militar era a sublegenda, que consistia 

em um partido que recorria à sublegenda apresentando até três nomes para disputar o 

cargo, sendo o voto dos três candidatos somados e o mais votado assumia o posto, mesmo 

que este tenha obtido menos votos que Na década de 70 os militares assistindo ao 

crescimento do Movimento Democrático Brasileiro nas votações, para calar a oposição o 

governo baixou em 1976 o decreto chamado de Lei Falcão, em que na propaganda eleitoral, 

foram permitidas somente fotos e a voz do candidato, e a voz de um locutor anunciando. 

Outra artimanha do governo militar foi o pacote abril, antes desta cada estado tinha três 

senadores, e a partir de 78 eram apenas dois senadores por estado, um eleito diretamente e 

o outro eleito indiretamente pela assembléia legislativa de cada estado, Como a Arena era o 

partido que dominava seus senadores eram eleitos praticamente em todos os estados, com 

exceção da Guanabara, onde o MDB era o partido que liderava. 

Em 1984, milhares de pessoas foram às ruas exigir as eleições diretas de volta para 

Presidente, apesar de toda a pressão popular a proposta de emenda constitucional para a 

restituição do voto direito foi rejeitada. 

O primeiro presidente civil após o golpe militar foi Tancredo neves em 1985, sua 

eleição mesmo tendo ocorrida de forma indireta já entusiasmou uma grande parte dos 

Brasileiros, isto foi o que marcou o fim do Regime Militar, e um inicio da redemocratização do 

País. O período que ficou conhecido como Nova República trouxe grandes avanços, em 
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1985 uma emenda Constitucional restabeleceu eleições diretas para o Executivo, esta 

emenda também concedeu direito de voto a maiores de 16 anos e aos analfabetos. 

 

 9 RETOMADA DA DEMOCRACIA NO PAÍS, CONSTITUIÇÃO DE 1988. 

 

Foi somente na Constituição de 1988 que o direito ao Sufrágio foi efetivamente 

instaurado, o voto se tornou enfim Universal, o voto se tornou obrigatório aos maiores de 18 

anos e facultativo aos analfabetos, os maiores de setenta anos, os maiores de 16 anos e 

menores de 18 anos, não tem o direito de voto os estrangeiros e durante o período de 

serviço militar obrigatório, os conscritos. Com essa constituição ampliou-se o 

pluripartidarismo, surgindo partidos como o PSDB e o PL. 

O primeiro presidente eleito de forma direta no Brasil após 25 de regime militar foi 

Fernando Collor, o sofreu impeachment, por muitos casos de escândalos e de corrupção.  

Nesta constituição tivemos o primeiro plebiscito do Brasil, no qual a população pode 

escolher primeiro entre a República ou a Monarquia, e o sistema de governo entre 

Parlamentarismo e Presidencialismo, sendo eleita uma República Presidencialista. 

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Direito de sufrágio no Brasil teve ascensões e quedas, ora o povo tinha mais 

participação nas decisões públicas, ora o povo era reprimido por regimes autoritários. O voto 

já era praticado no Brasil desde o período colonial, com a independência, o direito de 

sufrágio ganhou mais espaço, ainda pequeno e sem grandes poderes. Somente com a 

entrada da República esse direito se tornou mais acessível ao povo. 
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A ideia de cidadania não é nem um pouco recente. Iniciou-se na Grécia antiga e em 

sua origem referia-se estritamente a direitos políticos, apenas aqueles que preenchessem 

determinados requisitos poderiam exercê-la, ou seja, havia apenas uma classe de homens a 

quem era conferida. O direito, e também dever, de opinar na política, nos rumos de sua 

sociedade, era um privilégio, ocupação que só deveria ser exercida pelos que considerados 

aptos. 

Ainda assim, durante muito tempo na história do mundo, o termo cidadão ficou como 

que suspenso, sem significação na sociedade, pois sua estruturação não nos permitia o 

encaixei deste termo. No fim da idade moderna, quando se começou a questionar o poder e 

privilégios exacerbados daqueles que governavam, os principais pensadores dessa época, 

como Rousseau, retomaram o conceito de cidadania e democracia, que então ressurgiam 

com grande força. 

Colocamos aqui a cidadania como um valor essencial ao ser humano, mas sabemos 

mesmo o que ela significa? Cidadania seria a junção de todos os deveres e direitos que 

temos ao fazer parte de uma sociedade. Ela deve incluir o sujeito na sociedade, fazendo que 

seja parte atuante desta, e não apenas um mero telespectador dos acontecimentos que o 

cercam. 

Grande parte da população, no entanto, não tem acesso ao que acontece na esfera 

política e jurídica da sociedade ou, ainda pior, desconhece o assunto por puro desinteresse, 

por achar que não é assunto com que deva se preocupar. Mas não se pode exigir algo de 

que não se tem conhecimento. 

Que a cidadania plena não foi alcançada por toda a sociedade é indiscutível. Mas 

qual é o meio para conseguir uma mudança? O direito, diz uma corrente sociológica, seria o 

meio mais eficaz para essa mudança, como explica Ana Lucia Sabadell: 
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Os partidários desta corrente acreditam que a realização de uma 
adequada reforma jurídica contribui para a mudança das estruturas sociais, 
geradoras de um círculo vicioso de violência, permitindo assim, exercer o 
controle social de forma mais humana e civilizada. (2000, p.23) 

 

Há aqueles que consideram, no entanto, que o atual sistema jurídico freia as 

mudanças sociais, servindo de instrumento para manutenção do poder da classe dominante 

e reproduzindo as relações sociais de exploração. 

Nessa questão, concordamos com os pensadores moderados, que acreditam existir 

uma grande defasagem entre a lei e realidade social, pois a mesma não consegue se 

atualizar com a mesma rapidez com que a sociedade se transforma. É difícil realizar uma 

transformação pelo direito, mas ele não é empecilho. Nesse sentido ensina Ana Lucia 

Sabadell (2000, p. 27) que a dificuldade dependerá do âmbito em que se realiza a mudança, 

ao grupo social que atinge e, ainda, a forma utilizada para a mudança: mudanças graduais e 

reformas parciais são mais facilmente aceitas a ruptura de um sistema. 

Mas culpar o sistema, o organização, o governo, pela insuficiência de efetividade dos 

direitos não basta. Para que haja mudança substancial na vida de todos os que compõem a 

sociedade no sentido de que tenham plenamente respeitados seus direitos e acesso a 

justiça, a provocação deve partir da própria população, com a conscientização do papel de 

cada um como cidadão.  Como expõe Celso Pinheiro Castro: 

 

Esbarramos, porém, em óbices quase invencíveis: a alienação da 
massa após as eleições e a despolitização do povo que só entende a política 
na dimensão pragmática da alimentação e diversão. [...] O resultado das urnas 
– parafraseando Gaston Bouthoul [...] - é aceito pelos conscientes, 
comemorado pelos vencedores, tolerado pelos opositores mas ignorado pelo 
contingente maior e alienado da população. (2001, p. 72) 

 

Antes de exigirmos mais direitos, devemos primeiro utilizar daqueles que já temos e, 

ainda, informar e ser informados de que temos tais direitos. Há uma extrema urgência em se 

politizar a população, torná-la consciente de que o governo é de fato do povo e que deve 

utilizar todos os meios possíveis para fazer valer esta soberania. 

Há um interesse de quem está no poder de manter o status quo, incompatível com o 

desejo de uma sociedade consciente. A alienação é, para essas pessoas, uma maneira 

eficaz de manter a paz e uma aparente democracia. Quem detém o poder nem sempre é 
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aquele que vemos no poder, mas sim muitas vezes se escondem atrás destes, manipulando, 

subornando e mantendo-os no poder.  

O perigo de uma sociedade sem consciência política vai além da escolha de maus 

governantes, mais afeta a democracia essencialmente, transformando-a em mera 

democracia formal. Quem perde com esse triste cenário, são todos que não estão no 

controle, a enorme parte do nosso país. 

Concluímos então que o direito pode servir de mecanismo tanto para a construção 

da cidadania quanto para sua defasagem. Quando incentiva a população a participar da vida 

política de sua sociedade, a apontar os problemas sociais e ajudar a resolvê-los, ele coloca a 

população como parte atuante do sistema, incentivando a construção da cidadania real. No 

entanto, quando a trata apenas como receptor de suas decisões e comandos a faz uma 

sociedade alienada e conformista, que acredita que não tem força para mudar nada. A 

cidadania construída por esse segundo sistema é apenas aparente, pois é uma via unilateral. 

Para servir ao papel de conceber uma sociedade mais condizente com os anseios da 

população, a única definição de cidadania que podemos aceitar é aquele que engloba a 

vontade do cidadão de participar ativamente dessa mudança e não apenas ser um 

expectador como se esse papel não coubesse a ele. A cada um de nós cabe o papel de 

reivindicar a mudança que queremos, e principalmente aos operadores do direito, aos quais 

cabe, ainda, não só o papel de reivindicar as mudanças que apenas lhe interessam, mas 

aquelas importantes para a sociedade em geral, concretizando a finalidade maior do direito 

de estabelecer a melhor qualidade de vida possível, organizando a sociedade do modo mais 

ético e justo possível. Assim sendo, defendemos a ideia de que o direito não apenas sofre a 

transformação social, mas também a provoca, pois é seu papel evoluir com a sociedade, e 

incentivar a evolução. 
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1 CONDIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente trabalho visa expor de forma sucinta, uma reflexão sobre um dos 

princípios que sustentam o Direito Positivo Brasileiro, denominado dignidade da pessoa 

humana. 

Apresentaremos um breve histórico conceituando a Dignidade na visão dos mais 

renomados doutrinadores. 

 

1 HISTÓRICO DA DIGNIDADE HUMANA 
 

O surgimento da dignidade humana é tão antigo quanto o próprio homem. O tema da 

dignidade da pessoa humana nos faz refletir se estamos respeitando a nos mesmo e a 

pessoa que esta ao nosso lado. 

Vê-se que, com o passar dos anos, houve inúmeras mudanças no direito em face de 

todos os eventos sociais e econômicos.  

Encontramos na Grécia um direito baseado no mais profundo do ser humano, no qual 

toma conta de todo seu intimo. No Ocidente surgiu uma forma de pensamento a respeito da 

dignidade humana o qual era nomeada como Direito Natural, também existiu a ideia religiosa 

com o Cristianismo, na qual se deu todo inicio da dignidade humana, alguns escritores 

entendem que a Reforma Protestante teve grande relevância na consagração dos Direitos 

Humanos ou Direito Natural.  

     Existem vários livros que citam quando se deu inicio a historia da dignidade humana, uma 

delas é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que foi anunciada ao público em 

26 de agosto de 1789, na França. A importância desse documento nos dias de hoje, é ter 

sido a primeira declaração de direitos e fonte de inspiração para outras que vieram 

posteriormente. 
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          No decorrer do surgimento das constituições no inicio do século XX, destacamos a 

Alemanha, qual defende que o Estado tinha que cumprir o papel de garantidor dos direitos 

mínimos das pessoas. Se o liberalismo proclama a liberdade de expressão e de consciência, 

toda população deveria ter acesso ao direito social à educação para formar livremente suas 

convicções. 

     Ademais, com todos os acontecimentos, ainda era de extrema dificuldade a organização 

dos Estados em relação à Dignidade Humana ou os Direitos Sociais, ninguém tinha a visão 

de liberdade de expressão, pois a real democracia ainda não existia.   

     Fica então evidente que, todo ser humano é igual, não tem denominação de preço ou 

valor, tem livre arbítrio de expressar sua visão sobre tal assunto, desde que tenha respeito 

com seu semelhante, o respeito cabe a cada um o interpretar de forma clara sem que 

prejudique o próximo. 

Notadamente se vê que, o ser humano é dotado da dignidade humana, além de ser 

previsto em lei é um direito fundamental ao homem. A dignidade humana é um principio 

construído no decorrer da história e conseqüentemente visualizado pelo Estado e previsto 

em Lei. As pessoas não podem ser usadas como um instrumento, o homem tem dignidade 

humana. 

 

2 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA 

 

De acordo com o Dicionário HOUAISS E VILLAR (2004) podemos definir a palavra 

Dignidade como: “consciência do próprio valor; honra; modo de proceder que inspira 

respeito; distinção; amor próprio”. Ou seja, a dignidade é qualidade moral que infunde 

respeito. 

O principio da dignidade da pessoa humana é um dos alicerces da nossa atual 

Constituição Federativa do Brasil, visto que, todos os outros princípios se baseiam nele. 

Previsto no art. 1°, inc. III, a dignidade humana é um dos princípios fundamentais do nosso 

País. 

A dignidade constitui um valor universal onde, embora haja as diferenças físicas, 

psicológicas, étnicas, todas são possuidoras de dignidade, pois, apresentam as mesmas 

necessidades. 
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No dizer de MORAES (2011, P 60), “a dignidade é um valor espiritual e moral inerente 

a pessoa , que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável 

da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito das demais pessoas.” 

 

Para SCARLET (2011):  

[...] A dignidade da pessoa humana é uma qualidade intrínseca, inseparável 
de  todo e qualquer ser humano, é característica que o define como todo. 
Concepção de que em razão, tão somente, de sua condição humana e 
independentemente de qualquer outra particularidade, o ser humano é titular 
de direitos que devem ser respeitados pelo Estado e por seus semelhantes.  
 

SCARLET conceitua que somos dotados da capacidade da dignidade por sermos 

humanos.   

[...] Um individuo só pelo fato de integrar o gênero humano, já é detentor de 
dignidade. Esta é a qualidade ou atributo inerente a todos os homens 
decorrente da própria condição humana, que o torna credor de igual 
consideração e respeito por parte dos seus semelhantes. 

Um dos maiores filósofos da era iluminista IMANUEL KANT (1724 - 1804) foi o 

primeiro a reconhecer que ao homem não se pode atribuir valor (preço), devendo ser 

considerado como um fim em si mesmo e em função da sua autonomia enquanto ser 

racional. 

[...] A dignidade na visão kantiana tem por fundamento a autonomia. Em um 
mundo no qual todos pautem a sua conduta pelo imperativo categórico – no 
“reino dos afins”, como escreveu -, tudo tem um preço ou dignidade. As coisas 
que tem preço podem ser substituídas por outras equivalentes. Mas quando 
uma coisa esta acima de todo o preço, e não pode ser substituída por outra 
equivalente, ela tem dignidade. Tal é a situação singular da pessoa humana. 
Portanto, as coisas têm preço, mas as pessoas têm dignidade. BARROSO 
(2010). 

KANT (2004) conclui o principio fundamental da Dignidade Humana através de sua 

ética: “Age de tal maneira que tu possas usar a humanidade, tanto em tua pessoa como na 

pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente, como fim e nunca simplesmente 

como meio”. Ou seja, conceitua que o fim é o reconhecimento da sua humanidade, “o 

homem não e uma coisa; não e, portanto, um objeto passível de ser utilizado como simples 

meio, mas, deve ser considerado sempre e em todas as suas ações como fim de si mesmo”.  
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3 CONCLUSÃO 

 

Fica claro que a dignidade da pessoa humana, que está presente na Constituição 

Brasileira, não pode ser visto apenas como um princípio, pois, é muito mais, é de fato 

fundamento constitucional, estando assim além dos princípios, servindo de guia a todos 

aqueles, em termos mais claros nada deve ser produzido ou normatizado sem observar o 

fundamento maior de nossa República, em bons termos pode-se inferir a ideia de que todos 

os direitos, inclusive os direitos humanos, sejam eles pertencentes a qualquer geração, 

exigem a obrigação moral do reconhecimento dos diretos dos outros (seres humanos). 

Por essas razões, cada direito humano pressupõe o dever moral de respeitar o outro 

enquanto fim em si mesmo, isto é, enquanto humanidade, os direitos humanos, pois, 

implicam em universalidade da dignidade da pessoa humana e desprezar os outros significa 

negar-lhes o respeito devido aos direitos humanos. 

Vale lembrar que, o significado da palavra Dignidade é consciência do próprio valor; 

honra; modo de proceder que inspira respeito; distinção; amor próprio. 

Seria, ainda, de se mencionar que no ordenamento jurídico brasileiro, destacou-se a 

Constituição Federal de 1988, que estabeleceu parâmetros e princípios que devem ser 

observados por todos, principalmente pelo legislativo. Houve uma valorização do conceito da 

dignidade da pessoa humana, como um valor absoluto para as liberdades individuais, sendo 

ainda, essencial para o sistema jurídico. 

É evidente que como este conceito é histórico, temos por certo que, nos dias atuais 

sua amplitude esta nos limites do respeito ao próximo, não havendo espaço para qualquer 

tipo de preconceito, devendo sempre labutar para que ninguém seja menosprezado. 

Por fim, toda interpretação quer seja das normas da própria constituição ou das 

normas infraconstitucionais devem observar e respeitar o princípio da dignidade da pessoa 

humana. Consequência que dá a tal princípio característica de relevância, no sentido de que 

não se trata de ser o mesmo, um princípio absoluto e ou superior aos demais princípios, 

ainda mais no que se refere aos constitucionais, haja vista não é o entendimento pacífico de 

haver hierarquia de princípios. 

Finalmente, concluímos que, a Dignidade da Pessoa Humana vai além do respeito. 
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No que concerne ao processo de elaboração do sistema punitivo brasileiro há que se 

fazer jus à sua umbilical referência: o diploma constitucional, bem como os direitos 

fundamentais. 

Estabelece o artigo 5º, XLVII da Constituição Federal que: “não haverá penas: [...] b- 

de caráter perpétuo”, bem como o artigo 75 do Código Penal: “O tempo de cumprimento das 

penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 (trinta) anos”. 

Depreendendo o caráter humanista da pena adotada pelo Estado Brasileiro, 

resguarda os Direitos Humanos. O Pacto de San José da Costa Rica (Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos) evidencia em seu artigo 4.°: “Artículo 4.  Derecho a la Vida: [...] 3. 

No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”. (OEA, 

Organizacion de los Estados Americanos, 1969).  

Tendo em vista que a Constituição Brasileira, bem como as normas sobre Direitos 

Humanos de competência internacional proíbem a pena de morte e, também, expressamente 

(o diploma nacional), a pena de caráter perpétuo, há que se considerar plausível o sistema 

de unificação de penas restritivas de liberdade, para atender a pretensão da doutrina 

predominante, de que o encarceramento por mais de quinze ou vinte anos repercute 

negativamente no meio social, bem como na ressocialização do apenado. Atende-se, assim, 

aos benefícios doutrinários da execução penal antes dos 30 (trinta) anos. 

Tal sistema constrói a identidade do apenado, com positivas repercussões: a 

possibilidade de vislumbrar a liberdade. 

O posicionamento ideológico posto até o presente momento repercute a visão penal 

humanitário e teórico. Há, porém, que se pautar, também, nos estudos fáticos acerca da 
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realidade social: os indivíduos que rompem com a estrutura do caráter e têm se apresentado 

como uma das maiores incógnitas do sistema punitivo - os psicopatas. 

A palavra psicopata, do grego psyche (mente) e pathos (doença) literalmente 

significa doença da mente, porém tais indivíduos não se enquadram na visão tradicional de 

doença mental ou perturbação da saúde, conforme atesta Ana Beatriz Barbosa Silva, pós-

graduada em psiquiatria: “Esses indivíduos não são considerados loucos, nem apresentam 

qualquer tipo de desorientação. Também não sofrem de delírios ou alucinações (como a 

esquizofrenia) e tampouco apresentam intenso sofrimento mental (como a depressão ou o 

pânico, por exemplo). Ao contrário, seus atos criminosos não provém de mentes adoecidas, 

mas sim de um raciocínio frio e calculista”. (SILVA, Ana Beatriz Barbosa, 2008, p. 37).  

Fato que se pode mencionar para o esclarecimento de tal cenário é o caso Francisco 

Costa Rocha, vulgo “Chico Picadinho”. Francisco cometeu seu primeiro assassinato em 

1966, quando esquartejou uma mulher. Após ser condenado a 28 anos de cadeia, foi 

libertado em 1974 – por bom comportamento, em deficiência de uma aferição mais 

competente do laudo (este sendo errôneo) e de uma posição legislativa e jurídica negligente. 

Em 1976, no entanto, cometeu, novamente, o mesmo crime, porém com maiores requintes 

de crueldade.(CASOY, Ilana. 2004.p. 104). 

Com a devida vênia, há que se respeitarem os direitos humanos, constitucionais e 

fundamentais, porém pautado, sempre, nas jurisprudências dos tribunais e em paridade com 

a repercussão e realidade social.  

 A manutenção do apenado no sistema punitivo, por mais de 30 (trinta) anos, não 

compreende uma vingança estatal, mas sim a busca pela segurança social. O ponto de vista 

analisa como consequência a impunidade, que como já evidenciado por Freud, é um 

panorama ingênuo e perigoso para a sociedade como um todo:“O quê de realidade por trás 

disso, que as pessoas gostam de negar, é que o ser humano não é uma criatura branda, 

ávida de amor, que no máximo pode se defender, quando atacado, mas sim que ele deve 

incluir, entre seus dotes instintuais, também um forte quinhão de agressividade” (FREUD, 

Sigmund. 2011. p. 57).  

Face à aproximação do término da pena restritiva de liberdade dos criminosos 

psicopatas, o Ministério Público, buscando último subsídio de proteção social, tem se 

amparado na esfera Cível, solicitando a intervenção desses criminosos, vez que não se 

mostram aptos para o convívio social.  
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 Outra adaptação punitiva buscada pelo Ministério Público é a tentativa de sanção 

pelas medidas de segurança. Tal instituto do Direito Penal, porém, apresenta-se como 

inapropriada para o presente caso, uma vez que desvirtua a medida de segurança de sua 

finalidade: “Ao inimputável que pratica um injusto penal o Estado reservou a medida de 

segurança, cuja finalidade será levar a efeito o seu tratamento [...], além da sua finalidade 

curativa, aquela de natureza preventiva especial, pois, tratando o doente, o Estado espera 

que este não volte a praticar qualquer fato típico e ilícito”. (GRECO, Rogério. 2013. p. 673). 

É evidente o posicionamento estatal com que pune os criminosos psicopatas, 

apresenta plano ilógico e estrutura jurídica utópica e não cumpre com suas matrizes dos 

Direitos Constitucionais Fundamentais e Humanos, vez que a melhor posição do Estado para 

punir tais indivíduos fogem à perspectiva e visão tradicional, seriam as casas de custódia 

especiais, institutos que ainda inexistem no Brasil, posto que são considerados cabíveis 

somente para as penas privativas de liberdade, o que parece, ao certo, ter sido a intenção do 

constituinte: de abolir tal posicionamento.  

Para que não fossem tais indivíduos mantidos nas prisões sob penas de caráter 

perpétuas, se faz necessário adotar medidas alternativas de vigilância, tutela, manutenção 

da lei e da ordem após a saída desses – alternativa que visa a restringir a liberdade do que 

está “inapto para viver em sociedade”, para que se mostre eficiente ao corpo social não 

apenas os Direitos Humanos e Fundamentais dos apenados, assim como da sociedade 

como um todo.  
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1 O SURGIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS. 

Para se falar sobre os Direitos Sociais, primeiramente devemos saber da onde é que 

eles surgiram. É algo meio abstrato para se definir, porém, se analisarmos e pesquisarmos 

um pouco de História do Direito, os primeiros indícios dos Direitos Sociais na vida do homem 

ganhou espaço durante o século XIX, com a Revolução Industrial. É de conhecimento nosso 

que a Revolução Industrial, apesar de trazer um desenvolvimento econômico, veio a 

prejudicar a classe trabalhadora, e consequentemente, todos os demais que se encontravam 

à margem da sociedade. É neste momento que surge a necessidade da intervenção do 

Estado na prestação de mecanismos que fossem capazes de realizar a justiça social. 

Durante o século XX, precisamente em 1948, temos os direitos sociais descritos e 

positivados internacionalmente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, corroborando 

para a efetivação do Estado Democrático de Direito. Foi a partir da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, que ‘’o humanismo político da liberdade alcançou seu ponto mais alto do 

século XX. Trata-se de um documento de convergência e ao mesmo passo uma síntese’’ 

(Bonavides, 2007, p. 574). Para Bobbio (2004, p.50) foi ‘’a única prova através da qual um 

sistema de valores pode ser considerado humanamente fundado e, portanto, reconhecido: e 

essa prova é o consenso geral acerca de sua validade’’. Além disso, observamos estes 

direitos sendo disciplinados em uma norma específica, como por exemplo, O Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, documento adotado pela 

Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966. 
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2 OS DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL 

 

Após fazer uma breve introdução sobre o surgimento dos Direitos Sociais, partimos 

então para a nossa realidade, buscando compreender o surgimento dos Direitos Sociais no 

Brasil. Como sabemos nosso país esta na 7° Constituição, e ao se analisar cada uma delas, 

observa-se que somente a partir da 3° Constituição é que temos uma garantia de Direitos 

Sociais, na Constituição de 1934 que encontramos uma reforma eleitoral, que certamente é 

um marco para a população brasileira e a criação de Leis Trabalhistas, como a jornada de 8 

horas diárias, repouso semanal e férias. Na Constituição de 1946 presenciamos o direito de 

greve, livre associação sindical e a garantia de liberdade de opinião e expressão. Por fim, 

destacamos a Constituição de 1988, vigente até o presente momento e considerada por 

muitos como A Constituição Cidadã, uma Constituição Humana; A Constituição de 88 foi uma 

grande conquista para a sociedade brasileira, pois encontramos no preâmbulo da 

Constituição: ‘’Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático...”; temos ainda vários direitos sociais 

positivados no artigo 6°, que diz: ‘’São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Ainda devemos lembrar que a 

Constituição de 88 traz um título específico que trata da ordem social (Título VII), onde estão 

elencados os direitos sociais relativos à saúde, previdência social, assistência social, 

educação entre outros. 

 

3 CONCEITO DE DIREITOS SOCIAIS 

 

 Vamos fazer uso de um conceito de fácil entendimento, em sentido material: 

 

[...] direitos a ações positivas fáticas, que, se o individuo 

tivesse condições financeiras e encontrasse no mercado oferta 

suficiente, poderia obtê-las de particulares; porém, na ausência 

destas condições e, considerando a importância destas 

prestações, cuja outorga ou não-outorga não pode permanecer 

nas mãos da simples maioria parlamentar, podem ser dirigidas 
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contra o Estado por força de disposição constitucional. (LEIVAS, 

2006, p. 89).  

 

Os Direitos Sociais, portanto, tende a implantar a igualdade do ser humano, 

positivados em normas constitucionais, sendo o Estado o garantidor de tais direitos. 

 

4 DIREITO A SAÚDE 

 

 Dentre tantos Direitos Sociais previstos em nossa Constituição, escolhemos o Direito á 

Saúde como objeto de estudo, buscando então compreender qual o seu fundamento de estar 

previsto no artigo 6° da CF e sua real aplicabilidade. Seria apenas algo positivado? O Estado 

realmente garante este direito a todos os cidadãos? É o que veremos a seguir. 

 Como defende José Afonso da Silva: 

 

‘’Cremos que foi a Constituição italiana a primeira a 

reconhecer a saúde como fundamental direito do individuo e 

interesse da coletividade (art. 32). Depois, a Constituição 

portuguesa lhe deu uma formulação universal mais precisa (art. 

64), melhor do que a espanhola (art. 43) e a da Guatemala (arts. 

93-100). O importante é que essas quatro constituições o 

relacionam com a seguridade social.  

A evolução conduziu à concepção da nossa Constituição de 

1988 que declara ser a saúde direito de todos e dever do Estado, 

garantindo 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 promoção, 

proteção e recuperação, serviços e ações que são de relevância 

pública (arts. 196 e 197). A Constituição o submete a conceito de 

seguridade social, cujas ações e meios se destinam, também, a 

assegurá-lo e torna-lo eficaz. 

 

4.1 Programas na área da saúde - SUS – sistema únic o de saúde. 
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 O Brasil tem o Sistema Único de Saúde (SUS), que segundo o site do Ministério da 

Saúde, é um dos maiores sistemas público de saúde do mundo. Ele abrange desde o 

simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, 

universal e gratuito para toda a população do país. Amparado por um conceito ampliado de 

saúde, o SUS foi criado em 1988, pela Constituição Federal Brasileira, para ser o sistema de 

saúde dos mais de 180 milhões de brasileiros. Além de oferecer consultas, exames e 

internações, o Sistema também promove campanhas de vacinação e ações de prevenção e 

de vigilância sanitária – como fiscalização de alimentos e registro de medicamentos -, 

atingindo, assim, a vida de cada um dos brasileiros. Antes da criação do SUS, que completou 

20 anos em 2008, a saúde não era considerada um direito social. O modelo de saúde 

adotado até então dividia os brasileiros em três categorias: os que podiam pagar por serviços 

de saúde privados; os que tinham direito à saúde pública por serem segurados pela 

previdência social (trabalhadores com carteira assinada); e os que não possuíam direito 

algum. Assim o SUS foi criado para oferecer atendimento igualitário e cuidar e promover a 

saúde de toda a população. O Sistema constitui um projeto social único que se materializa 

por meio de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde dos brasileiros. 

 

4.2 Controvérsia 

 

 As críticas ao SUS, estão relacionadas com a falta de médicos, falta de leito, demora 

em agendamento de consultas, e algo que é constrangedor, a morte de pacientes. Isso 

acontece devido ao baixo investimento para área da saúde. Enquanto países desenvolvidos 

investem cerca de 70% de seu orçamento na área da saúde, o Brasil aplica em torno de 40% 

a 45%, ocasionando situações constrangedoras. 

 

4.3 Farmácia Popular 

 

 Ainda vale citar a Farmácia Popular, que é um programa do Governo Federal em 

parceria com prefeituras municipais, onde o Governo Federal subsidia o valor de alguns 

medicamentos. O objetivo do programa, segundo o Ministério da Saúde, é ampliar o acesso 

da população aos medicamentos considerados essenciais, oferecendo tais medicamentos a 

preços reduzidos. Os medicamentos são adquiridos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 

em laboratórios farmacêuticos públicos (como a FURP) ou do setor privado. A Fiocruz 
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disponibiliza os medicamentos ás Farmácias Populares sem custo algum, onde são vendidos 

em farmácias próprias, ou ainda em farmácias da iniciativa privada, onde o comprador 

informa o CPF para o DATASUS no ato da compra. A redução de preços é possível graças a 

isenção de impostos e a aplicação de subsídios, por parte do Governo. Em média, os 

medicamentos são vendidos com preços 85% menores do que as farmácias comuns. 

 

4.4 Controvérsia 

 

 Temos como critica a este programa o fato dos medicamentos serem vendidos, uma 

vez que a Constituição Brasileira garante a todos os cidadãos do país, conforme o artigo 6°, 

o direito a saúde, ou seja, estes medicamentos deveriam ser distribuídos gratuitamente. 

Também temos outro ponto a ser levantado, que é a criação de estabelecimentos para a 

venda de tais produtos, uma vez que poderia ser fornecido tal serviço em parceria com as 

farmácias particulares (o que ocorre parcialmente com o programa Aqui tem Farmácia 

Popular), pois na maioria das vezes, a contratação de funcionários para os pontos de 

atendimento não segue os princípios técnicos, de impessoalidade e capacidade. 

 

5 EFETIVIDADE DO DIREITO À SAUDE 

 

Quando se fala em saúde, especificadamente na Saúde Pública, é algo que a maior 

parte de população brasileira, que já necessitou de tais serviços, irá afirmar que nossos 

atendimentos na área da saúde estão muito longe de realmente atender as necessidades da 

sociedade. Mas o que realmente leva a este resultado?  

 Para efetivar o Direito a Saúde, é necessário que o Estado tenha recursos financeiros 

disponíveis para cumprir com sua obrigação. Os custos já devem estar previstos no 

orçamento do Estado. Por este motivo a análise econômica é muito importante, ela pode e 

deve colaborar. A esse valor destinado damos o nome de Reserva do Possível. O Estado 

somente poderá garantir os direitos sociais fundamentais na medida de suas possibilidades 

financeiras. 

 Acontece que, por muitas vezes, a saída do Estado para a não efetivação da garantia 

deste direito social seriam a falta de recursos financeiros. Neste caso a doutrina elaborou um 

conceito do mínimo existencial. O Estado deverá garantir um mínimo de recursos para a 

efetivação desses direitos. 
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 Com base nas pesquisas realizadas, conseguimos constatar de que o Governo 

Federal disponibiliza programas voltados para a Saúde Pública, porém acredito que há 

necessidade da intervenção dos poderes Executivos e Legislativos Municipais para então, a 

partir dos municípios, começarmos a garantir a todos os cidadãos uma saúde digna e com 

qualidade. 

 Não quero aqui jogar a responsabilidade da saúde pública a nível federal sobre 

determinado município. A ideia é que cada município contribua para o bem de seus 

habitantes, atingindo então toda a população brasileira. 

 É visível que encontramos condições precárias na área da saúde pública em todos os 

lugares, porém, nas cidades de pequeno porte, encontramos falta de equipamentos para 

realização de cirurgias e exames, falta de medicamentos disponíveis pelo SUS e até mesmo 

a falta de profissionais especialistas para atender, obrigando então ao cidadão a se 

locomover para os grandes centros. 

 Por estes motivos, encontramos um grande número de cidadãos buscando auxilio, e 

infelizmente o número de hospitais que oferecem as condições necessárias é de um número 

insignificante, se comparado á quantidade de pacientes. 

 A falta de um pronto atendimento no município ou em um município próximo acaba 

ocasionando a necessidade de locomoção do paciente até os grandes centros, o que muita 

das vezes é realizada em condições precárias. Cidadãos sendo transportados em veículos 

não próprios para viagens intermunicipais, causando desconforto e prejudicando mais ainda 

a sua saúde. 

 Quero aqui apenas citar um fato que meus pais presenciaram recentemente, em uma 

viagem até a cidade de Londrina, com a finalidade de levar minha irmã para realizar uma 

consulta médica. Encontraram uma criança que tem apenas 11 anos de idade, portadora de 

um tumor no cérebro (câncer). Filho de pessoas simples, sem ter conhecimento de seus 

direitos e sem condições financeiras para bancar um tratamento particular, eles tem de se 

locomover numa distância aproximada á 180 quilômetros, o que dura em média 3 horas de 

viagem, pois o meio de transporte oferecido pela cidade do menino é um ônibus escolar 

doado pelo Governo Estadual, que tem como finalidade transportar alunos no quadro urbano, 

não realizar viagens de grandes percursos com transporte de pessoas enfermas em busca 

de um tratamento médico. Vale ressaltar que um veículo adequado levaria as mesmas 

pessoas com 2 horas de viagem. 
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A mãe do pobre menino comentou com minha mãe que a alguns dias atrás, o seu 

filho, portador de câncer, que se encontrava internado no Hospital do Câncer em Londrina, 

veio a receber alta médica hospitalar. A mãe contente com a notícia, e vendo a possibilidade 

de poder voltar para a casa com o seu filho, solicitou para a prefeitura de sua cidade um 

veículo para trazê-los. A prefeitura neste dia havia enviado um veículo Uno, com capacidade 

de apenas 5 passageiros. Quando esta senhora foi entrar no carro, havia apenas uma vaga, 

não cabendo o seu filho, obrigando-a a aceitar condições precárias e absurdas para retornar 

até a sua casa com o seu filho, pois a única alternativa encontrada pela a assistência social 

era de retirar o tampão traseiro do porta malas e colocar o menino portador de câncer 

sentado no porta malas  do carro, e quando passa-se em um posto de fiscalização 

rodoviário, joga-se um pano em cima do menino para que o guarda não pudesse enxergar tal 

fato extremamente absurdo. 

Agora surge então a dúvida: a culpa destas condições precárias é de responsabilidade 

do Governo Federal, Estadual ou Municipal? 

Quanto ao Governo Federal, vimos que ele oferece programas que atendem a 

necessidade da população. Pode-se dizer que o Governo Federal cumpre em partes com as 

suas obrigações. 

Quanto ao Governo Estadual, também esta cumprindo em partes com suas 

obrigações, pois a maioria dos hospitais onde os cidadãos conseguem realizar seus exames, 

cirurgias e tratamentos, é Estadual ou Federal. Ainda vale lembrar que o Governo Estadual 

disponibiliza ambulâncias e outros meios de transporte para os municípios. 

Quanto ao Governo Municipal, precisamente das cidades de pequeno porte em nosso 

Estado, somente realiza o encaminhamento médico para os grandes centros, não dando a 

mínima atenção se quer ao meio de transporte dos pacientes, prejudicando, como já foi 

citado anteriormente, a saúde do cidadão e colocando em risco a vida dos mesmos em 

rodovias, pois são transportados em veículos inadequados para a área da saúde pública. 

Ainda presenciamos cidades onde não tem a infraestrutura mínima para o nascimento de 

uma criança, sendo a mãe transportada para outro município dentro de uma ambulância sem 

UTI, e muitas vezes dando a luz dentro da própria ambulância, como ocorre constantemente 

no município em que meus pais residem. 

Portanto, concluo que a saúde pública no Brasil, para atingir uma qualidade 

considerável, necessita de uma união através de associações dos municípios com o fim de 

buscar verbas estaduais e federais, uma vez que existem recursos, mas na maioria das 
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vezes não são alcançados, devido ao fato de ainda encontramos administradores que não se 

tem a noção da responsabilidade do cargo em que estão exercendo.  

A problemática esta com relação ao contato direto com as pessoas que necessitam de 

direitos, o que para mim é mais fácil os poderes municipais ter conhecimento das pessoas 

necessitadas do que o governo federal.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este trabalho tem como finalidade analisar os fundamentos dos direitos sociais, o 

histórico desses direitos, no que toca o seu reconhecimento e positivação. Exalta-se a 

importância social da questão discutida, no que toca a serem efetivamente reconhecidos os 

direitos sociais como fundamentais, a fim de que haja um real propiciamento de igualdade 

material entre os cidadãos, garantindo assim, a concretização da justiça social exaltada pelo 

Estado Democrático de Direito. 

2 ORIGEM E CONCEITO DOS DIREITOS SOCIAIS 

 

A Revolução Industrial é um evento marcante não só para o avanço da tecnologia e 

consolidação do capitalismo, mas também para o surgimento de direitos dos cidadãos. O 

grande impacto das alterações que proporcionou ao mundo e a substituição de trabalhadores 

por máquinas gerou uma onda de desemprego, o que deixou grande parte da mão-de-obra 

desocupada. Essa onda de desemprego que se formou ao longo do processo resultou em 

um grande número de indivíduos vivendo na linha da miséria. Por outro lado, a parte 

extremamente beneficiada pela Revolução Industrial vivia em condições radicalmente 

diferenciadas, ou seja, houve um aguçamento da desigualdade social. O Estado se deparou 

com uma situação preocupante, o volumoso número de pessoas na extrema pobreza, o 

pauperismo. 

 Esses indivíduos deixavam, inclusive, de compor o exército de mão-de-obra 

capitalista que, para o funcionamento do sistema, é necessário que esteja desempregado. 

Como essas pessoas estavam abaixo da condição mínima de sustentar o sistema, a situação 

gerou um grande ônus ao Estado. 
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Para contornar esse problema na sociedade, o pauperismo, o Estado precisou intervir 

e proporcionar um mínimo de proteção aos trabalhadores, garantindo que eles tivessem 

condições de, pelo menos, integrar o sistema. Entretanto, nessa fase inicial, o Estado 

caminhou junto com movimentos sociais de assistencialismo aos desvalidos. O oferecimento 

e a prática de serviços que garantissem seguridade social seriam conquistas posteriores. Na 

Europa Ocidental, houve uma conquista gradual e consecutiva de direitos. O primeiro deles 

teria sido o Direito Civil, conquista do século XVIII. O Direito Político teria sido o próximo, 

pertinente ao século XIX. E o Direito Social teria sido o último deles a ser alcançado, durante 

o século XX. O somatório dessas três conquista (Direitos Civil, Político e Social) resultaria no 

que consideramos como Cidadania. 

 Direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como 

verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, 

tendo por finalidade a melhoria de condições de vida aos hipossuficientes, visando à 

concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado 

democrático, pela nossa Constituição Federal. 

 

[...] Os direitos sociais disciplinam situações subjetivas pessoais ou grupais de 
caráter concreto, sendo que os direitos econômicos constituirão pressupostos 
da existência dos direitos de sociais, pois sem uma política econômica 
orientada para a intervenção e participação estatal na economia não se 
comporão as premissas necessárias ao surgimento de um regime democrático 
de conteúdo tutelar dos fracos e dos mais numerosos. (SILVA, p. 183.)  

 

 Para determinação dos beneficiários dos direitos sociais constitucionais devemos nos 

socorrer ao conceito infraconstitucional do termo, considerando para efeitos constitucionais o 

trabalhador subordinado, ou seja, aquele que trabalha ou presta serviços por conta e sob 

direção de autoridade de outrem, pessoa física ou jurídica, entidade privada ou pública, 

adaptando-o, porém, ao texto constitucional.  

[...] A constituição é aplicável ao empregado e aos demais trabalhadores nela 
expressamente indicados, e nos termos que o fez; ao rural, ao avulso, ao 
doméstico e ao servidor público. Não mencionando outros trabalhadores, 
como o eventual, o autônomo e o temporário, os direitos destes ficam 
dependentes de alteração da lei ordinária, à qual se restringem. 
(NASCIMENTO, 1989, p. 34.)  

 Para proporcionar uma vida digna ao cidadão, permitir que ele tenha uma vida 

de ser civilizado, o Estado deve garantir o direito à vida, o direito à igualdade, o direito à 
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educação, o direito de imigração e emigração e o direito de associação. A atual Constituição 

Brasileira, de 1988, por exemplo, estabelece que seja Direito Social o acesso à educação, 

saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social e a proteção à 

maternidade, à infância e aos desamparados. 

Direito à educação: direito de cada pessoa ao desenvolvimento pleno, ao preparo para 

o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho.  

[...] A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. (LENZA, 2012, p. 1076.) 

 Direito à saúde: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo 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 promoção, proteção e 

recuperação; Direito à alimentação: Direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade 

da pessoa humana, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam 

necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população; 

Direito ao trabalho: direito a trabalhar, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e 

satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego.  

[...] Trata-se, sem dúvida, de importante instrumento para programar e 
assegurar a todos uma existência digna. O Estado deve fomentar uma política 
econômica não recessiva, tanto que, dentre os princípios da ordem 
econômica, destaca-se a busca do pleno emprego (art. 170, VIII). Aparece 
como fundamento da República (art. 1°, IV), e a ordem econômica, conforme 
os ditames da justiça social fundam-se na valorização do trabalho humano e 
na livre- iniciativa. (LENZA, 2012, p. 1078). 

 

Direito à moradia: direito a uma habitação permanente que possua condições dignas 

para se viver; Direito ao lazer: direito ao repouso e aos lazeres que permitam a promoção 

social e o desenvolvimento sadio e harmonioso de cada indivíduo; Direito à segurança: 

direito ao repouso e aos lazeres que permitam a promoção social e o desenvolvimento sadio 

e harmonioso de cada indivíduo; Direito a previdência social: direito à segurança no 

desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de 

meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. 
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[...] É um conjunto de direitos relativo à seguridade social. Como manifestação 
desta, a previdência tende a ultrapassar a mera concepção de instituição do 
Estado-providência, sem, no entanto, assumir características socializantes, até 
porque estas dependem mais do regime econômico do que social. (SILVA, p. 
187). 

Direito à maternidade e a infância: direito da mulher, durante a gestação e o pós-parto, 

e de os todo indivíduos, desde o momento de sua concepção e durante sua infância, à 

proteção e à prevenção contra a ocorrência de ameaça ou violação de seus direitos; Direito à 

assistência aos desamparados: direito de qualquer pessoa necessitada à assistência social, 

independentemente da contribuição à seguridade social. 

Os direitos sociais são fundamentais e servem de base para a luta cidadã contra as 

desigualdades, a pobreza e a discriminação, de tal modo que seu reconhecimento 

certamente habilitará os grupos marginalizados a conquistar uma cidadania plena. 

 

3. PRINCIPAIS DIREITOS RELATIVOS AOS TRABALHADORES 

 

3.1 Direitos sociais individuais dos trabalhadores 

 

Alguns dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; fundo de garantia do 

tempo de serviço; piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 

décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; 

proteção do salário na forma de lei, constituindo crime sua retenção dolosa; salário-família 

pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos de lei (redação 

dada pela Emenda Constitucional n.20, de 1998); repouso semanal remunerado, 

preferencialmente aos domingos; aposentadoria etc. 

 

3.2 Direitos sociais coletivos dos trabalhadores 

 

 Os direitos sociais coletivos são aqueles exercidos pelos trabalhadores, coletivamente 

ou no interesse de uma coletividade, e podem ser classificados em: 

Direito de associação profissional ou sindical: é livre a associação profissional ou 

sindical, observando-se algumas das seguintes regras: ao sindicato cabe a defesa dos 
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direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 

administrativas; ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato; é 

obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho etc. 

Direito de greve: compete aos trabalhadores decidir sobre oportunidade de exercê-lo e 

sobre os interesses que devam por meio dele defender.  

 
[...] A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá o atendimento 
das necessidades inadiáveis da comunidade, sendo que os abusos cometidos 
sujeitam os responsáveis às penas da lei. (LENZA, 2012, p. 1088). 

 

Direito de substituição processual: ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 

coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; 

Direito de participação: é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos 

colegiados de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o 

entendimento direto com os empregadores; Direito da representação classista: nas empresas 

grandes, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de 

promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. 

A valorização do trabalho humano deve ser perseguida de várias formas, como, por 

exemplo, se assegurando preparação aos jovens para o mercado de trabalho, garantindo-

lhes educação de qualidade; ao se resguardar a segurança ao trabalhador no que tange não 

somente à sua saúde física e mental, mas também quanto à manutenção do seu emprego e 

o valor real do seu salário. Valorizar o trabalho, enfim, consiste em se assegurar que ele seja 

visto como um importante e essencial elemento do modo de produção capitalista. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que os direitos sociais são normas que buscam a afirmação da igualdade 

material, que representam uma garantia do equilíbrio social com o respeito à prestação de 

condições materiais necessárias para o perfeito cumprimento e concretização da dignidade 

da pessoa humana. Privar o cidadão de seus direitos fundamentais sociais garantidos pela 

Constituição é retirar-lhes a dignidade, excluindo assim, por conseguinte, sua condição de 

ser humano. 

Não podem ser vistos simplesmente como programas que devem ser adotados pelo 

Estado, posto trazerem consigo uma dupla perspectiva, o que lhe confere a característica de 
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poderem ser exigidos judicialmente, sendo-lhes assegurada a efetividade imediatamente 

decorrente dos próprios termos da Constituição de 1988, e imanentes àquilo que 

modernamente vislumbra-se como Estado constitucional-democrático de direito. 
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1 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS SOCIAIS 

 

O presente estudo se propõe a analisar a questão da judicialização dos direitos 

sociais como forma de garantir a igualdade, mas antes é conveniente fazermos um breve 

relato histórico acerca da origem dos direitos sociais e os relevantes movimentos já ocorridos 

na busca pela efetivação destes direitos. 

Com a Revolução Industrial iniciada na Europa no século XVIII surgiram profundas 

transformações na sociedade, os meios de produção até então manuais e rudimentares aos 

poucos foram sendo substituídos por máquinas, com efeito, houve a intensificação da 

produção. Diante do próspero cenário desenhado nos grandes centros urbanos houve 

também o êxodo rural, movimento pelo qual milhares de camponeses abandonaram a vida 

do campo e migraram para as cidades. 

Todavia, essa grande concentração de pessoas nos centros industriais, a grande 

oferta de mão de obra disponível, a ausência de planejamento dos meios urbanos e 

surgimento das megalópoles, juntamente com exploração da classe trabalhadora trouxe 

inúmeros males à sociedade. Com o crescimento desordenado das cidades e a grande 

concentração de pessoas a vida em sociedade tornou-se cada vez mais difícil, surgiram 

terríveis problemas sociais tais como a necessidade de saneamento, aumento de pestes e 

doenças e o desemprego devido ao inchaço populacional. No âmbito trabalhista não foi 

diferente uma vez que o setor carecia de normatização, os operários eram submetidos a 

jornadas de trabalho massacrantes, não possuíam condições adequadas de trabalho, 

segurança entre outros. 
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Felizmente diante de algumas conquistas na luta pelo direito e com a evolução do 

constitucionalismo nas diversas partes do mundo este cenário de desrespeito aos direitos 

fundamentais sociais foi se modificando e aos poucos foram sendo reconhecidos.  

Parafraseando Fachin (2012, p. 345 - 348) os direitos sociais são frutos de inúmeros 

enfrentamentos na História da Humanidade. Ao longo do tempo foram sendo produzidos 

documentos normativos que visavam garantir os direitos dos trabalhadores. Surgiram 

importantes documentos neste sentido. 

O Manifesto do Partido Comunista foi um deles, idealizado por Karl Marx e Friedrich 

Engels em 1848, defendia a igualdade social e condenava a exploração da classe operária, 

onde de um lado encontrava-se os opressores e de outro os oprimidos. 

Posteriormente em 1891 a Igreja Católica editou a Encíclica Rerum Novarum, assim 

como no Manifesto Comunista destacou a desigualdade existente entre opressores e 

oprimidos, afirmou que os patrões deveriam respeitar o princípio da dignidade humana e não 

tratar seus subordinados como escravos. 

Tivemos ainda Organização Internacional do Trabalho, órgão criado em 1919 e 

atualmente vinculado à Organização das Nações Unidas, visa atuar em busca da defesa dos 

direitos do trabalho. 

A Declaração de Direitos do Povo Trabalhador e Explorado preocupou-se com o 

princípio da igualdade, traduzido em direitos econômicos, sociais e culturais. Exerceu forte 

influência na conquista dos direitos sociais no século XX. 

Anos mais tarde, em 1948, houve a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a 

qual deu ênfase ao direito de igualdade e liberdade, foi o documento publicado mais 

importante deste século, tendo influenciado o surgimento de Constituições em várias partes 

do mundo, dentre elas a Constituição Federal brasileira de 1988, onde assegurou direitos 

fundamentais sociais como a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção à maternidade, a proteção à infância e a assistência aos 

desamparados. 

Em 1966 foi publicado o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, conectado com a Declaração de 1948 seguiu a mesma linha de defesa e impôs 

responsabilização internacional aos estados que não garantissem tais direitos. 

Diante do exposto fica claro que o reconhecimento dos direitos sociais somente foi 

possível após intensas batalhas, entretanto, é oportuno dizer que embora sejam 
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reconhecidos isso não garante a sua total efetividade o que muitas vezes resulta num 

processo de judicialização dos direitos. 

 

 

2 OS DIREITOS SOCIAIS NA CONSTITUIÇÃO 

 

Antes de falarmos da judicialização dos direitos sociais é conveniente realizar uma 

abordagem conceitual sobre o tema, obviamente que o objetivo aqui não é o de esgotar 

totalmente o assunto, mas por questões didáticas esta conceituação se faz necessária. 

Os direitos sociais refletem a preocupação da Assembleia Constituinte no que tange 

aos direitos dos hipossuficientes, isto é, diante de um cenário de desigualdades verificou-se 

a necessidade de proteção dos direitos dos hipossuficientes, para tanto se fundamentou em 

princípios básicos constitucionais como a dignidade da pessoa humana e a igualdade. 

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1934, abordou 

amplamente o tema, mais tarde nas constituições que viriam a ser proclamadas o tema foi 

recorrente, por último na Carta Constitucional de 1988, os direitos sociais passaram a 

compor o rol dos direitos fundamentais, sendo destinado um capítulo a este importante tema. 

De acordo com Moraes (2004, p.203): 
 
 

Direitos sociais são direitos fundamentais, caracterizando-se como 
verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado 
Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria de condições de vida aos 
hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social. 

 

 

Os direitos sociais elencados no rol dos direitos e garantias fundamentais estão 

distribuídos em seu capítulo II entre os artigos 6º a 11º. De acordo com o caput do artigo 6º 

são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.  

Ficou evidente a vontade do legislador em tutelar claramente os direitos sociais do 

trabalhador, uma vez que o artigo 6º exemplifica todos os direitos sociais e os artigos 

compreendidos entre o 7º e 11º tratam especificamente dos direitos sociais relativos ao 

trabalhador, no âmbito individual e coletivo. Os trabalhadores tiveram reconhecidos direitos 

de igualdade, sendo vedada a distinção entre trabalhadores rurais ou urbanos, trabalhadores 
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avulsos ou permanentes, proibiu a diferença de salários e critérios de admissão mediante 

critérios de sexo, cor, idade e estado civil, proteção do trabalho aos portadores de 

deficiência, igualdade entre o trabalho manual, técnico e intelectual, criação de incentivos 

com vistas à proteção ao mercado de trabalho da mulher, a licença remunerada concedida à 

gestante sem prejuízos de salário, reconhecimento de direitos relativos à jornada de trabalho, 

a remuneração do serviço extraordinário, direito ao descanso semanal remunerado, as férias 

anuais remuneradas, seguro desemprego, fundo de garantia por tempo de serviço, garantia 

de salário nunca inferior ao mínimo, direito ao décimo terceiro salário, proteção do 

trabalhador contra despedida arbitrária ou sem justa causa, necessidade de aviso prévio 

proporcional ao tempo de serviço, redução dos riscos de trabalho, proteção contra acidentes, 

direito à aposentadoria, bem como o reconhecimento de direitos coletivos como a liberdade 

de associação sindical, direito de sindicalização e de greve nos termos da lei, capacidade 

postulatória dos sindicatos, entre outros. 

Notoriamente o legislador se viu obrigado a proteger as relações de trabalho, como 

forma de impedir a exploração da massa trabalhadora, nas relações de trabalho entre patrão 

e empregado, opressores e oprimidos. Contudo, ressalta-se que os direitos sociais não se 

limitam somente aos dispositivos trazidos na Carta Magna, encontram-se também 

distribuídos através de leis esparsas as quais regulamentam situações específicas de cada 

área dos direitos sociais, como exemplo disso, podemos citar a  Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, de 20 de dezembro de 1996, que trata com profundidade do direito social à 

educação, já a Consolidação das Leis do Trabalho, de 1º de maio de 1943, aborda 

especificamente os direitos trabalhistas. 

 

3 A EFETIVIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS  

 

Como vimos os direitos fundamentais sociais estão previstos através de normas 

presentes no ordenamento jurídico vigente, logo, se estão previstas porque muitas vezes não 

são cumpridas? Para entendermos melhor este processo convém analisarmos as normas 

constitucionais do ponto de sua aplicabilidade. 

Enquanto os direitos relacionados à liberdade possuem eficácia imediata, estando 

aptos a produzirem seus efeitos assim que entram em vigor, os direitos sociais somente são 

efetivados mediante prestações positivas do Estado, ou seja, são normas programáticas, 
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pois exigem a ação dos governantes através da implementação de programas e políticas 

públicas destinadas à realização de fins sociais. 

De acordo com Silva (1998, apud LENZA, 2012, p. 221): 

 
Normas programáticas são aquelas através das quais o constituinte, em vez 
de regular, limitou-se a traçar-lhes os princípios para serem cumpridos pelos 
seus órgãos (legislativos, executivos, jurisdicionais e administrativos), como 
programas das respectivas atividades, visando à realização dos fins sociais do 
Estado. 

 
 A questão econômica é outro fator que dificulta a efetividade dos direitos sociais, 

uma vez que a realização de programas necessários à tutela dos direitos sociais demandam 

muitos recursos financeiros, recursos estes que muitas vezes são escassos ou insuficientes. 

Como reflexo disso grande parte da população permanece alheia a tais programas, o que 

contribui negativamente no processo de efetivação destes direitos. Nota-se, portanto que a 

efetividade dos direitos sociais está condicionada à disponibilidade de recursos públicos 

destinados à realização de ações sociais positivas por parte do Estado, tal princípio veio a 

ser denominado como Reserva do Possível. 

 De acordo com Mendonça citando Canotilho, “os direitos de liberdade não custam, 

em geral, muito dinheiro, podendo ser garantidos a todos os cidadãos sem se 

sobrecarregarem os cofres públicos. Os direitos sociais, pelo contrário, pressupõe grandes 

disponibilidades financeiras por parte do Estado. Por isso, rapidamente se aderiu à 

construção dogmática da reserva do possível (VrbehaltdesMöglichen) para traduzir a ideia de 

que os direitos sociais só existem quando e enquanto existir dinheiro nos cofres públicos”. 

 A própria constituição brasileira estabelece em seu art.1º, inciso III, um dos principais 

alicerces de todo nosso ordenamento jurídico, destarte, o princípio da dignidade humana 

deve ou pelo menos deveria ser respeitado por todos, principalmente pelo Estado, mas 

infelizmente não é o que vemos, a todo momento nos chocamos com notícias que tem se 

tornado cada vez mais recorrentes, são pessoas sem moradia, sem emprego, milhares de 

famílias vivendo abaixo da linha da pobreza, muitas vezes até passando fome, daí a 

necessidade de intervenção do Estado com o intuito de oferecer mínimas condições de vida 

à população, buscando suprir estas deficiências a fim de promover condições mínimas de 

dignidade à toda sociedade. 

 O poder Judiciário por sua vez, órgão autônomo e independente dos demais, se vê 

obrigado a intervir na sociedade, uma vez que devido a inação do Poder Executivo e a 
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omissão do Poder Legislativo milhares de pessoas sofrem todos os dias, logo, o judiciário é 

provocado e se vê obrigado a agir, é quando ele faz uso de suas funções atípicas e exige do 

Estado, o infrator da norma, as prestações positivas as quais tem o dever de realizar. 

 

 MORAES (2004, p. 204) enfatiza que: 

 

A definição dos direitos sociais no título constitucional destinado aos direitos e 
garantias fundamentais acarreta duas consequências imediatas: subordinação 
à regra da auto-aplicabilidade prevista, no § 1º, do art. 5º e suscetibilidade do 
ajuizamento do mandado de injunção, sempre que houver a omissão do poder 
público na regulamentação de alguma norma que preveja um direito social, e 
consequentemente inviabilize seu exercício. 
 
 

 Embora a aplicação dos direitos sociais pelo Judiciário seja uma ação louvável, esta 

intervenção não é tema pacificado no mundo jurídico, diante desse quadro o poder 

jurisdicional enfrenta duras críticas. 

 A questão da reserva do possível demonstrada acima é somente uma das críticas, 

pois afirma que o poder discricionário dos órgãos judiciais interfere nas normas 

orçamentárias do Estado, uma vez que através de ordem judicial será acatado a realizar a 

prestação. 

 Temos ainda discussões de ordem formal e material. Dentro do aspecto formal muito 

se questiona essa intervenção do judiciário em favor do Poder Executivo, pois supostamente 

entra em conflito com o princípio da separação dos poderes. Já vislumbrando sobre o prisma 

do aspecto material, o problema é a colisão de direitos fundamentais sociais com outros 

direitos fundamentais sociais, para melhor entendimento é necessário analisar este conflito 

com base no caso concreto, como exemplo disso temos o direito à saúde de uma pessoa 

que deve passar por tratamento médico o qual exige grande alocação de recursos 

financeiros, entendidos neste momento como escassos, frente ao direito de saúde de outra 

pessoa que também precisa de atendimento, quer seja através de medicamentos ou até 

mesmo mediante intervenções cirúrgicas, certamente neste caso há uma colisão de direitos, 

logo, o Estado estaria obrigado a prestar atendimento a algumas pessoas em detrimento de 

outras. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando falamos de direitos sociais fundamentais logo se imagina naquilo que ocorre 

ou pelo menos deveria ocorrer naturalmente, são condições mínimas que jamais deveriam 

entrar no mérito de discussões judiciais, deveriam ser amplamente oferecidas e jamais 

abnegadas, no entanto é uma triste realidade presente na sociedade, principalmente em 

países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como o Brasil, fato este que justifica de 

forma legítima a intervenção do poder judiciário, visando a promoção da igualdade e 

dignidade da pessoa humana. 

Evidentemente que há muitas questões a serem ponderadas pelo poder judiciário na 

concessão de direitos pela via judicial, é necessário cautela de modo a não assumir 

posicionamentos arbitrários, errôneos, para tanto deve-se invocar o princípio da 

proporcionalidade e razoabilidade. Ao resolver colisões entre direitos fundamentais ou 

sociais os operadores do direito, neste caso os magistrados, devem sopesar os direitos em 

conflito, colocá-los na balança da justiça e decidir qual direito será sacrificado em benefício 

de outro. Logicamente que havendo a hipótese de não reprimir nenhum dos dois direitos 

essenciais, o mesmo deverá ser feito, mas na impossibilidade de que tal decisão aconteça, o 

operador do direito deverá fazê-lo optando por aquele que trará o resultado menos gravoso. 

O próprio texto constitucional em seu art. 5º, inciso XXXV,afirma que a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, logo, considera-se 

legítima a intervenção do Poder Judiciário, na efetivação dos direitos sociais fundamentais, o 

qual toda vez que provocado tem o dever de agir.  

Não obstante, a concretização dos direitos sociais em nosso país está longe de 

acontecer caso não ocorram mudanças significativas na sociedade, e não é apenas através 

de ações do judiciário, se faz necessário o comprometimento de todos, principalmente das 

autoridades incumbidas de formular leis e executar ações para a redução das desigualdades. 

Para tanto, é indispensável que se combata aqueles que podem ser classificados talvez 

como os grandes vilões da desigualdade social em nosso país, são eles, investimentos 

insuficientes na educação, a má distribuição de renda, a corrupção e a má gestão dos 

recursos públicos.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo busca apresentar breve histórico dos direito sociais e da teoria do 

financeiramente possível que os envolve, sobre o enfoque do direito a moradia, que hoje se 

tornou um problema de relevante preocupação ao brasileiro. 

 O direito a moradia é um direito inerente à dignidade da pessoa, ou seja, este direito 

fundamental é pressuposto de outros descritos no art. 6º da Constituição federal de 1988. 

A moradia, apesar de ser hoje um direito disseminado por todo o mundo, ainda 

encontra dificuldades para ser efetivado, o que pode ser notado facilmente ao observar 

pessoas que fazem de lugares impróprios, sem a menor condição de recepcionar a vida 

humana, moradia. 

A moradia em seu significado literal é uma habitação na quais indivíduos residem, 

mas na realidade está ligada ao direito de uma vida digna, representando o espaço da vida 

privada, ambiente no qual o individuo tem liberdade para expor opiniões e atitudes, 

obviamente dentro dos parâmetros legais.  

É direito de toda e qualquer pessoa, a efetivação do direito a moradia, este direito é 

básico, de modo que se pode analisar que outros direitos fundamentais estão nele 

alicerçados. É primordial que o individuo tenha um refugio que atenda a suas necessidades, 

uma moradia que lhe garanta a possibilidade de que outros direitos como o lazer, o trabalho, 

a alimentação, saúde, previdência social e outros descritos no art. 6º da Constituição Federal 

de 1988 sejam efetivados. 

Assim, pode-se dizer que a moradia é mais que um imóvel, é o espaço físico onde 

reside a dignidade humana, e para tanto, é necessário que esta seja adequada às 

necessidades básicas do individuo.  
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Será objeto de estudo também o impasse entre a da reserva do financeiramente do 

possível e teoria do mínimo existencial, em decorrência da essencialidade dos direitos 

sociais.  

Apesar de ser um direito social e fundamental, ainda hoje o acesso à moradia 

adequada é um impasse, que será discutido neste artigo, visando a realidade brasileira, onde 

as elites dominantes sempre foram privilegiadas em face da classes menos favorecidas. 

 

2 O IMPASSE DA EFETIVAÇÃO DO DIREITO A MORADIA NA R EALIDADE BRASILEIRA 

 

2.1 Breve estudo da evolução dos Direitos Sociais 

 

Os direitos sociais são aqueles que o indivíduo possui face ao Estado, ou seja, que 

devem ser efetivados pelo poder Estatal. 

Rodrigo Cesar Rebello Pinho define os direitos sociais como “direitos de conteúdo 

econômico-social que visam melhorar as condições de vida e de trabalho para todos. São 

prestações positivas do Estado em prol dos menos favorecidos e dos setores 

economicamente mais fracos da sociedade.” 49 

A primeira Constituição brasileira a trazer estes direitos hoje denominados de sociais 

foi a de 1934, constantes no titulo da Ordem Econômica e Social. Mas os direitos sociais já 

haviam sido positivados anteriormente nas Constituições mexicana e alemã. 

A Constituição Mexicana promulgada em 5 de fevereiro de 1917, trouxe grande 

destaque e relevância aos direitos trabalhistas.  

Segundo Fabio Konder Comparato “A Carta Política mexicana de 1917 foi a primeira 

a atribuir aos direitos trabalhistas a qualidade de direitos fundamentais, juntamente com as 

liberdades individuais e os direitos políticos (art. 5º e 123) [...]”.50 

Ainda segundo Fabio Konder Comparato a Constituição Mexicana foi a primeira a 

considerar o trabalho mais de que o simples mercadoria, sugerindo um equidade entre 

trabalhadores e empresários, de modo que priorizou a dignidade da pessoa humana.51 

A Constituição de alemã denominada de Constituição de Weimar promulgada após o 

final da primeira grande guerra em 1919 segue a mesma linha da Constituição mexicana, 

                                                 
49 PINHO, Rodrigo Cesar Rebello. Teoria Geral da Constituição e Direitos Fundamentais. 7ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 
p. 164. 
50 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 7ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 190. 
51 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 7ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 193. 
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trazendo os direitos trabalhistas como fundamentais, com enfoque na educação pública, no 

direito a propriedade observando-se a função social da mesma. 

Tanto a Constituição mexicana como a alemã, positivaram o direito ao trabalho como 

fundamental, e protegeram o trabalhador das arbitrariedades dos empregadores, 

assegurando a eles participação na vida social e econômica, lhes garantido o direito de exigir 

do Estado a efetivação dos direitos que tornam a vida humana digna. 

No final da década de 40, o mundo encontrava-se abalado pelas atrocidades 

ocorridas na Segunda Guerra Mundial, que findou-se em 1945.  

Até a Segunda Guerra Mundial acreditava-se que os direitos humanos estavam em 

um estagio elevado, advindos da evolução desde a Revolução Francesa até as décadas de 

20, no entanto na segunda guerra mundial, os direitos dos homens sofreram uma involução. 

O que é facilmente percebível face aos depoimentos de pessoas que viverão entre 1939 e 

1945 (inicio e fim da guerra), às atrocidades cometidas aos negros, judeus, ciganos, e a 

todos que fugissem dos padrões alemães, observa-se que os princípios da Constituição de 

Weimar considerada alem de seu tempo, regrediu totalmente sob o argumento de que existia 

a raça pura alemã, motivo pelos qual pessoas eram mortas, mutiladas, torturadas, e 

desconsideradas, era como se deixassem de ser humanas. 

 A Segunda Guerra mundial revelou a instabilidade dos direitos dos homens, o que 

fez com que em 1948, as nações ocidentais se unissem e fizessem a Declaração dos direitos 

dos homens. 

A palavra declaração sugere que algo já existente foi somente dito, é e realmente 

esse o entendimento doutrinário, não se pode falar em criação de direitos humanos, pois 

estes já existem, pois são inerentes a condição de humano, são direito naturais, o direito a 

vida, implica em outros direitos como a saúde, a moradia, a educação, ao trabalho, ou seja, 

implica em uma vida digna, de modo que os direito foram simplesmente declarados.  

A Declaração dos Direitos Humanos de 1948 é um marco no mundo jurídico, pois foi 

com esse documento que os direitos humanos passaram a ser discutidos como 

internacionais. 

Desde as épocas mais remotas a efetivação dos direito humanos foi de grande 

preocupação, o que não é diferente da Constituição de 1988, vigente no Brasil, conhecida 

como uma constituição cidadã, que traz um extenso rol exemplificativo de direitos 

fundamentais em seu artigo 5º, descreve os direitos sócio-trabalhistas em seu artigo 7º, e em 

seu artigo 6º traz os direitos sociais aqui abordados. 
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Os direitos sociais existentes na Constituição federal de 1988 constam no artigo 6º. , 

advindo pela Emenda Constitucional nº. 26/2006: 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 
 

Os direitos sociais tem aplicação imediata, sendo de obrigação do governo efetivá-

los, ou seja, o Estado tem o direito objetivo e o individuo o direito subjetivo. 

Cabe ao Estado efetivar os direitos sociais, pois estes visam a dignidade da pessoa 

humana. 

Na sequência será focado o direito a moradia, um direito social essencial ao homem 

para que este tenha acesso a outros direito sociais descritos no artigo 6º da Constituição 

Federal. 

 

2.2 O Direito à Moradia 

 

Apesar, dos direito sociais só serem positivados com a Emenda Constitucional nº. 

206/2000, a Constituição Federal de 1988, já fazia alusão ao direito do homem de possui 

uma moradia, como por exemplo no art. 23, IX, que trata da competência dos quatro entes 

federativos que compõem a Federação Brasileira. 

 

Art. 23 [...] 
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico; 
 

O artigo 23 traz como competência dos entes federativos promover a construção de 

moradias, que sejam construídas dentro da condições básicas de um imóvel para 

recepcionar a vida humana, ou seja, a Constituição disciplina neste artigo o direito objetivo 

do Estado.  

O artigo 5º também disciplina sobre o direito a moradia, quando descreva a casa (a 

moradia) como asilo inviolável: 

 

Art. 5º 
[...] 
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; 
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Pedro Lenza escreve sobre a importância da moradia, descrevendo-a não só como o 

simples asilo do homem, mas como algo complexo, que envolve importantes intervenções 

federais. 

 

[...] não há duvida de que o direito a moradia busca consagrar o direito a habitação 
digna e adequada, tanto é assim que os art. 23, X, estabelece ser atribuições de 
todos os entes federativos combater as causa de pobreza e os fatores de 
marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos.52 

 

O direito a moradia deve ser interpretado de maneira conjunta com outros direitos 

sociais. Uma moradia deve proporcionar a seu morador facilidade de acesso a educação, a 

saúde, ao trabalho, a segurança, ao lazer. De modo que toda área destinada a moradia 

dever ter em suas mediações escolas,  postos de saúde e hospitais,  empresas, e não for 

possível, fácil acesso a meios de transportes, possuir condições mínimas de segurança. A 

moradia deve estar dentro de condições mínimas de higiene como possuir água potável ao 

alcance, luz elétrica, saneamento básico, em suma, deve conter no mínimo condições 

básicas à convivência humana.  

O direito a moradia deve ser respeitado e adequado seja na zona urbana ou rural, 

deve seguir, como já mencionado a parâmetros mínimos de higiene e comodidade. 

Embora, seja o direito a moradia um direito social e fundamental, este ainda 

encontra empecilhos a sua efetivação, principalmente para as classes menos favorecidas, 

que encontram inúmeros obstáculos ao acesso a uma moradia adequada e digna, é quando 

surgir o direito objetivo do Estado, que de será discutido sobre o enfoque do principio do 

financeiramente possível contrapondo-se como o mínimo existencial.  

O acesso a moradia no Brasil ainda hoje enfrenta inúmeros obstáculos que serão 

abordados em épocas diferentes, que revelam a complexidade da efetivação desse direito 

essencial ao humano. 

 

2.3 A Problemática da efetivação do Direito a Morad ia no Estado Brasileiro 

 

No Brasil a problemática da moradia é antiga, atingindo sempre as classes menos 

favorecidas. 

                                                 
52 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 13ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 759. 
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Na primeira metade do século XVI o trabalho escravo aportou no Brasil por meio dos 

chamados navios negreiros, findando-se só em 1888 (século XIX), com a Lei Áurea. 

Durante o regime escravocrata, os escravos eram subordinados aos seus 

proprietários, e em grande maioria trabalhavam nas fazendas canavieiras, e tinham como 

morada as senzalas, lugares desprovidos de higiene e comodidade, ou seja, sem qualquer 

condição de abrigar vida humana, sob constante humilhação.  

Com a Lei Áurea, os escravos foram libertos, com este acontecimento a elite 

dominante – os proprietários das fazendas canavieiras – foram prejudicados, pois foram 

obrigados a contratar mão-de-obra remunerada, assim, uma parte dos ex-escravos continuou 

nas fazendas, como trabalhadores contratados, mas uma grande parte preferiu ou foram 

obrigados a deixar a fazendas e irem para as cidades. 

Os recém libertos da escravidão na cidade foram vitimas do preconceito, 

condenados ao estigma de ex-escravos, e desta maneira, tiveram dificuldade de encontrar 

emprego, e conseqüentemente de encontrarem moradia adequada, o que fez surgirem os 

cortiços por todo o Brasil, frisando-se os existentes na cidade do Rio de Janeiro. 

O Rio de Janeiro no século XX - a época capital do Brasil - passou por profundas 

mudanças, alicerçadas na rápida expansão econômica, que refletiu no surgimento de meios 

de transportes (como os automóveis) e da luz elétrica. Com todas as melhorias trazidas da 

Europa para o estado carioca, este rapidamente sofreu grande aumento populacional o que 

fez que surgissem moradias improvisadas - os cortiços - que podem ser descritos como 

lugares pequenos, sem o mínimo de conforto e higiene, na grande maioria ocupados por ex-

escravos e outras pessoas de baixa renda. 

 Com todas as novidades e benefícios da cultura européia na vida do brasileiro, logo 

surgiu a repulsa aos cortiços, e as pessoas que neles viviam. A classe dominante brasileira 

desejava belas ruas e praças como as existentes na Europa do século XX.  

Os novos ideais da classe dominante a época do Brasil, logo tornou-se uma ideia 

preconceituosa, e os moradores dos cortiços passaram a ser taxados de criminosos. 

Com a pressão da classe dominante, logo a policia foi influenciada, e assim foi o fim 

dos cortiços, que foram destruídos, os moradores temerosos e assustados, na tentativa de 

fugir do preconceito, refugiaram-se nos morros. O resultado da atitude incoerente daquela 

época é visível hoje nas centenas de favelas existentes pelo Rio de Janeiro e por todo o 

Brasil. 
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Como já demonstrado os problemas relacionados a moradia adequada do brasileiro, 

resultam de atitudes tomadas no passado, que na atualidade, tornaram-se sérios empecilhos 

ao crescimento do país.  

Quando no passado, os governantes optaram por afugentar a classe dominada, ao 

invés de ouvi-la e integrá-la a nova realidade social, surgiu o complexo problema ligado a 

moradia, sendo hoje quase impossível que todos os brasileiros que residem em locais 

impróprios sejam colocados em moradias adequadas, visto o grande numero de pessoas 

residindo em favelas e ruas. 

Os moradores das favelas e ruas do Brasil de hoje, enfrentam problemas como os 

desastres naturais (como chuvas, desabamentos e inundações), falta de segurança, 

exposição às doenças, dificuldade de acesso à educação, dificuldade de entrar no mercado 

de trabalho, e consequentemente dificuldade de ser beneficiado pela previdência social, mas 

o pior dos problemas é o velho e infundado preconceito. 

Felizmente, nesta ultima década a realidade principalmente das favelas tem mudado 

consideravelmente, com as chamadas UPPs - Unidades de Policia Pacificadora, que tem 

propiciado segurança aos moradores, o acesso a educação e a saúde tornou-se mais 

simples, visto a implantação de escolas nas áreas das periferias ou pela facilitação de 

acesso ao transporte, medidas básicas de higiene tem sido tomadas. Com essas melhorias, 

turistas são atraídos para as favelas, por estarem, em grande numero, nos altos dos morros 

propiciam vista privilegiada. 

Mas ainda há muito a se fazer nos últimos anos os brasileiros presenciaram 

verdadeiras tragédias, ocasionadas pelas chuvas que desencadearam desabamentos 

causando destruição e inúmeras mortes nas favelas brasileiras. As autoridades se defendem 

alegando que estes lugares não são destinados a moradia, que fiscalizam, mas não tem 

como evitar, pois apesar de todas as medidas adotadas os moradores sempre retornam para 

a moradia considerada imprópria para habitação. 

Mas há uma questão: onde alojar as pessoas que tem suas casas interditadas? Não 

se pode tirar uma pessoa de sua casa, sem ter onde acomodá-la depois, e este ó principal 

dilema, por mais que o Brasil esteja se tornando um país de grande porte econômico não há 

como proporcionar moradias adequadas aos milhares de pessoas que residem em lugares 

impróprios como nas ruas e nas periferias localizadas lugares impróprios a habitação. Na 

maioria das vezes as pessoas são retiradas de suas casas pela defesa civil e alojadas em 

abrigos temporários, sob a promessa de que serão contemplados por casas populares, o que 
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dificilmente acontece, sendo que na grande maioria das vezes as pessoas retornam para 

suas casas, reconstroem o que é possível, é vivem até a próxima tragédia, às autoridades só 

resta observar, pois infelizmente não é possível amparar todos. 

Há também o impasse dos moradores de ruas, estes vivem á margem do direito, 

sem quaisquer resquícios de dignidade, sobrevivendo da caridade das pessoas, muitos por 

necessidade, ou seja, realmente só lhe restou a rua para se fazer de casa, outros 

escolheram a rua mesmo possuindo família e moradia. Mas o que deve ser ressaltado, é o 

que cabe ao Estado prestar assistência aos desamparados, como consta no art. 6º da 

Constituição Federal de 1988, mas de que forma? Muitos realmente são relutantes em sair 

das ruas, já outros esperam ansiosos o dia em que terão acesso a uma moradia, assim, o 

Estado deve apresentar aos moradores das ruas, chances de melhoria, e mostrar a elas que 

se desejarem terão oportunidades de mudar, de alçar melhores condições de sobrevivência.  

Esta deve ser a função dos albergues, mostrarem aos moradores de ruas, que se 

desejarem poderão evoluir. Entretanto, os albergues não são equipados para tanto, estas 

pessoas, que como mencionado vivem as margens do mundo jurídico, devem ser instigadas 

a buscarem aprender uma profissão, a terem uma rotina, e o mercado de trabalho deve 

recepcioná-los, só assim deixaram de existir ou ao menos diminuirão o numero de pessoas 

morando nas ruas, algo complicado, mas não impossível, para um país como o Brasil que 

recolhe tantos impostos. 

Ao se falar da questão da falta de moradia adequada, não se pode omitir os 

chamados popularmente de “trabalhadores sem terra”, pessoas que lutam por um espaço, 

onde alem de residir possam produzir, ou seja, buscam a moradia na área rural. É comum 

nos noticiários, imagens de pessoas tomando grandes áreas verdes, formando 

acampamentos, manifestando-se nas estradas e nos gabinetes de autoridades, muitas vezes 

com os ânimos exaltados, mas na realidade a maioria dos brasileiros desconhece a razão 

destas ações, o porquê de tantos protestos, para compreender o chamado Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST é preciso atentar a questão da Reforma Agrária. 

A Reforma Agrária é um conjunto de medidas que visa promover uma melhor 

distribuição de terras rurais, hoje estas medidas são regulamentadas pelo Estatuto da Terra 

e executadas pelo INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.  

De uma maneira concisa a Reforma Agrária busca por meio de desapropriação, 

doação e compra de grandes áreas rurais (latifúndios) que não estejam cumprindo sua 

função social, e que são realizadas pelo governo, distribuir de maneira igualitária terras que 
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serão habitadas por trabalhadores rurais que não possuam moradia e consequentemente 

local para exercer sua atividade rural. 

A Reforma Agrária embora muito disseminada entre políticos, pouco é efetivada no 

Brasil, e quando ocorre, surgem problemas que revelam as falhas existentes.  

Observa-se que a grande parte dos trabalhadores alojados em áreas advindas da 

Reforma Agrária, enfrenta problemas como, falta de energia elétrica, falta de água potável ao 

alcance, estradas em péssimo estado de conservação, dificuldade de acesso à educação e a 

saúde. Ou seja, apesar de alojados, podendo residir e cultivar a terra faltam recursos para 

garantir que a vida seja digna.  

Assim, torna-se obvia a premissa de que uma moradia, não é somente um imóvel, 

pois possui uma serie de quesitos que a norteia, não basta ter um local para residir se este 

não lhe possa proporcionar acesso a educação, a saúde, a água potável e a energia, por 

causa de estradas sem o mínimo de segurança para o trafego de veículos. A solução para 

esse impasse é simples, diante dos altos impostos recolhidos pelo governo brasileiro, é 

preciso que antes que as terras sejam distribuídas, estas sejam equipadas com energia 

elétrica e fácil acesso a água potável, e que estejam as estradas em boas condições para 

que seja possível por ali trafegarem os meios de transportes que irão proporcionar o acesso 

a educação e a saúde. E é obvio que o governo deve incentivar a produção agrícola e 

pecuária e outras possíveis em área rural, e recepcionar os produtos advindo destas, como 

já ocorre em alguns estados, onde municípios negociam os produtos produzidos na região 

para abastecer despensas das escolas. Cabe ao governo brasileiro incentivar e estimular o 

cultivo da terra, de modo, a garantir a dignidade dos trabalhadores rurais e de suas famílias. 

Exposta de maneira concisa a Reforma Agrária, pode-se compreender o chamado 

MST – Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, este movimento é a união de trabalhadores 

rurais que não possuem local para residir e produzir, que buscam a efetivação da Reforma 

Agrária, ou seja, buscam seus direitos consagrados fundamentais pela Constituição Federal 

de 1988, a moradia e o emprego, pois estes são essências para que se alcance a vida digna. 

Como já observado a problemática da efetivação do direito a moradia no Brasil, data 

de épocas mais remotas. Ter um local ideal para morar, onde seja respeitada a existência 

digna, é um desafio para o governo brasileiro, que já tem investido para minimizar este 

problema, com políticas como o programa do governo Minha Casa Minha Vida, onde 

pessoas de baixa renda são contempladas com casas populares que são financiadas pela 

Caixa Econômica Federal e que são pagas com suaves prestações mensais durante um 
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longo período, a própria Reforma Agrária que apesar de ter muitos problemas de efetivação, 

é um programa interessante, que se bem desenvolvido pode ser decisivo na questão do 

acesso a moradia e ao trabalho na zona rural. 

Para se compreender a problemática do acesso a moradia no Brasil é preciso 

atentar-se aos índices. 

O censo de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

– revelou que cerca 11.425.644 (onze milhões quatrocentos e vinte e cinco e seiscentos e 

quarenta e quatro) pessoas, o equivalente a 6% da população brasileira vivem em periferias 

e em outros assentamentos irregulares, vale ressaltar que a maior parte das moradias 

irregulares concentra-se nas grandes metrópoles. As cidade com maior número de favelas 

são: São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Guarulhos, Curitiba, entre outras. 

Segundo estimativas do Censo 2010, cerca de 06% a 1% da população brasileira 

vive nas ruas, o que corresponde a um numero de 1,8 milhões de pessoas que habitam 

pelas ruas do Brasil, em absoluta pobreza, sem nenhuma oportunidade de evolução, de 

chances de mudança. 

Contrapondo-se a esse numero, passa-se agora a discutir os resultados do 

programa social Minha Casa Minha Vida e da Reforma Agrária. 

O Programa Minha Casa Minha Vida, resulta da união do Governo Federal, do 

Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal, que consiste na alienação de imóveis 

a famílias que possuam renda mensal de até R$ 1.600,00, a meta de quatrocentas mil 

residências foi alcançada, agora o programa tem a meta de 860 mil casas até 2014, essas 

residências são construídas com os recursos do FAR –Fundo de Arrendamento residencial, 

que recebe estes recursos do OGU – Orçamento Geral da União, e tem como um dos 

requisitos a entrega da casa com previa infra-estrutura (esgoto, água e energia). Este 

programa tem atuação em cidade que tenham em regra mais de 50 mil habitantes. 

De modo que se pode observar claramente que a população das ruas, ficam 

realmente a mercê da bondade do próximo, pois as autoridades pouco se preocupam com a 

situação de pessoas que vivem nas ruas, passando por todo o tipo de necessidades. Nesse 

ponto podem-se citar grupos que buscam melhorar a vidas dos moradores de ruas, como por 

exemplo, o Ministério Anjos da Noite, formado em 2006 em João Pessoa na Paraíba, que faz 

parte da Fundação Cidade Viva, a função dos integrantes deste ministério é amenizar o 

sofrimento de quem reside nas ruas, fornecendo alimentos, roupas, ajudando na 

higienização, e principalmente levando palavras de apoio e de religiosidade. 
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O Ministério Anjos da Noite tem agora os desafios da realização dos Projetos: Casa 

de Acolhida e do Centro de Reabilitação e Reinserção Social, ambos projetos consistem em 

locais onde os moradores de ruas possam ter acesso a programas de capacitação 

profissional, reintegração e reabilitação social. No entanto para a realização destes projetos o 

Ministério precisa de apoio, de parcerias. 

Em suma, precisa-se ressaltar que é dever do Estado prestar assistência aos 

desamparados, na forma do artigo 6º. da Constituição Federal, grupos como o Ministério 

Anjos da Noite são essenciais, mas necessária se faz a intervenção do Estado, cabe a ele a 

efetivação dos direitos sociais. 

Diante deste estudo conciso sobre o direito a moradia percebe-se facilmente que o 

acesso a moradia adequada está intimamente relacionada aos demais direitos sociais, de 

modo que a moradia é a base, é alojamento da dignidade da pessoa humana. 

 
 
3 TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL VERSUS TEORIA RESERV A DO POSSÍVEL  
 
 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania 

III - a dignidade da pessoa humana;  

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. (Grifei) 

A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado Brasileiro, sendo, 

portanto dever deste proporcionar todos os recursos para que a existência digna seja 

alcançada. 

 A teoria do Mínimo Existencial disserta sobre todos os requisitos que envolvem a 

dignidade da pessoa humana, ou seja, o Estado deve proporcionar ao povo detentor do 
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poder todos os recursos necessários a uma existência digna, são estes todos os expostos no 

art. 6º da Constituição Federal. 

Frisando-se o direito a moradia, cabe ao Estado propiciá-la de forma adequada a 

todos os brasileiros que não a possuam. 

Assim, a Teoria do Mínimo Existencial, vem fortalecer o direito objetivo do Estado, 

este tem o dever de fornecer ao povo tudo o que for necessário a uma vida digna, onde sua 

condição de pessoa seja respeitada. De modo que há como falar em dignidade, se o 

individuo não tem nem ao menos onde morar, entende-se, portanto ser o direito a moradia 

pré-requisito a efetivação de outros direito sociais. 

 Contrapondo-se a Teoria do Mínimo existencial, que salienta a obrigatoriedade do 

Estado de efetivar a dignidade da pessoa humana, a Teoria da Reserva do Financeiramente 

possível trata-se da defesa do Estado, a justificativa a não efetivação dos direitos sociais. 

A Teoria do Financeiramente possível situa-se no sentido de que o Estado tem o 

dever de efetivar os direitos sociais dentro dos parâmetros do que é possível 

financeiramente, e há outro entendimento que diz que esta teoria concentra-se no que o 

individuo pode ou não exigir do Estado, na razoabilidade da pretensão de cada pessoa. 

Ou seja, o Estado visa por meio de impostos efetivar os direitos fundamentais e 

sociais, no entanto, sua efetivação está sujeita ao crivo do financeiramente possível. 

A tese de defesa do Estado é que há muitas despesas em detrimento das receitas, e 

que a reserva do possível visa encontrar um equilíbrio, de modo a estabilizar a economia 

estatal. 

Assim, a teoria do mínimo existencial vai de encontro à teoria da reserva do 

possível, visto a primeira disciplinar sobre a máxima efetividade dos direitos fundamentais e 

sociais, enquanto que a segunda teoria defenda a existência de empecilhos a efetivação dos 

mesmos. 

Importante se faz ressaltar que o Estado não pode se eximir da responsabilidade, 

alegando falta de recursos para efetivação do direito a moradia, pois uma pessoa não pode 

simplesmente ficar desamparada, sob o argumento de que não é financeiramente possível, 

pois a moradia é um direito mínimo a existência digna. 

É necessário neste conflito entre as teorias aplicar os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, é preciso sopesar o que é mais importante, é 

obviamente deve-se prezar sempre pelo interesse do povo. 
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A Teoria do mínimo Existencial engloba todos os direitos essenciais e 

imprescindíveis a condição de pessoa, são eles: a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados. São direitos essenciais, que não podem ser 

privados de nenhuma pessoa, independente de sua classe social. 

Ora, se os direitos sociais são essenciais e imprescindíveis, não podem ser negados, 

pois é por meio de sua efetivação que alcança-se a dignidade da pessoa humana, que como 

já mencionado é fundamento do Estado de Direito brasileiro, não se pode negar a efetivação 

destes direitos sob nenhum argumento, nem mesmo sobre o alcance da teoria do 

financeiramente possível, pois para estes direitos serem efetivados, os brasileiros pagam 

exorbitantes impostos.Não se pode negar o que é essencial, pois esta essencialidade está 

na busca da dignidade, que é a base da Constituição brasileira de 1988. 

A moradia adequada é o asilo da dignidade da pessoa humana, da sua existência 

decorrem os outros direitos fundamentais e sociais e consequentemente a efetivação dos 

mesmos. 

 

4 CONCLUSÃO 

 
Rudolf Von Ihering disserta sobre a importância do individuo exigir e defender seu 

direito seja ele qual for, independente de seu valor econômico. 

[...] O direito não é uma simples idéia, é uma força viva. Por isso a justiça sustenta 
numa das mãos a balança com que pesa o direito, enquanto na outra segura a 
espada por meio da qual o defende [...]53 

 

“A luta pelo direito subjetivo é um dever do titular para consigo mesmo [...]”54 Nesta 

frase Ihering reforça a ideia de que cabe ao detentor do direito buscar sua plena efetivação. 

Como já aludido, quanto aos direito sociais o Estado tem o direito objetivo e o 

individuo o direito subjetivo, ou seja, o direito de exigir a efetivação dos direitos sociais.  

Art. 1º 
[...] 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
 

                                                 
53Ihering, Rudolf von. A luta pelo Direito.São Paulo: Martin Claret, 2006. p. 27. 
54 Id. p. 42. 
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O povo, fonte de todo o poder do Estado, não pode se sujeitar a imposição dos 

governantes, tampouco acomodar-se, o povo tem o dever de fiscalizar e exigir das 

autoridades governamentais a efetivação de seus direitos. 

O direito a moradia, como todos os outros direitos sociais enfrentam desafios a efetivação, 

mas é preciso reforçar a premissa de que a efetivação do direito a moradia é dever do 

Estado, tendo assim, a população o dever de exigir. 

O Brasil é um dos paises com maior carga tributaria do mundo, no entanto, os 

brasileiros enfrentam diariamente problemas, como a falta de saúde, educação, segurança, 

em principalmente a falta de moradia adequada.  

Para que haja uma melhor compreensão a cerca dos impostos pagos pelos 

brasileiros, é necessário mencionar que dentro da estimativa de vida do brasileiro que hoje 

chega aos 72 anos, o individuo trabalha 35 anos somente para o pagamento de impostos, de 

modo que é totalmente possível e viável a efetivação dos direitos sociais de maneira a 

atender satisfatoriamente as necessidades humanas, efetivando assim a dignidade da 

pessoa, fundamento do Estado brasileiro. 

De modo, que a alegação da Reserva do Financeiramente possível tornou inviável 

face aos exorbitantes impostos pagos pelo povo, e ainda mais, porque não se pode restringir 

a efetivação dos direitos que estejam na esfera do mínimo existencial, como é o caso da 

moradia, e dos demais direitos constantes no art. 6º da Constituição Federal. 

Em suma, pode-se afirmar que a efetivação dos direitos fundamentais de maneira a 

satisfazer e assegurar a dignidade da pessoa humana, não se trata de uma idéia utópica e 

sim de algo realmente possível, de modo, que cabe ao povo não somente exigir, mas 

também fiscalizar, e defender seus direitos como assevera Ihering, e o brasileiro faz isso por 

meio do sufrágio que dever ser livre e principalmente consciente, pois quando se outorga 

poderes a uma pessoa para esta agir por você, entrega-se a ela o dever de defender e 

garantir a efetivação dos direitos sociais e fundamentais, direitos estes que tornam possível a 

existência humana digna. 
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