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prefáciO

A presente obra coletiva que agora se publica sob o título de Os desafios 
da sociedade contemporânea no Estado Pós-Social reúne diversos artigos de autores 
dos dois lados do Atlântico: de um lado, Professores brasileiros de uma das 
mais conceituadas instituições de ensino superior brasileiro, a Universidade 
Católica de Pernambuco (UNICAP); e, do outro lado, nada menos que Pro-
fessores de uma das melhores Escolas de Direito da Europa, a Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa (FDUL).

Não fosse isso suficiente para demonstrar a importância deste lançamen-
to, deve-se sublinhar que os temas desenvolvidos nestes estudos tocam em 
aspectos dos mais relevantes, abrangendo, por exemplo, desde a conceituação 
do Estado Social aos aspectos ligados ao recente fenômeno das migrações, 
conectando os desafios provocados pela bioética e pelos perigos da corrupção.

A referência a tantas áreas deve-se à transversalidade dos temas debatidos, 
o que estabelece um desafio: o de compreender visões e aspectos diferentes do 
direito e, ao mesmo tempo, complementares. Assim, o leitor pode perceber as 
nuances de como o pensamento jurídico se conecta, demonstrando uma in-
tegração entre culturas e civilizações. E isso se reflete na qualidade dos textos.

Recife, 22 de março de 2019

PROF. DOUTOR ANTÔNIO NATANAEL MARTINS SARMENTO
Professor Titular da Universidade Católica de Pernambuco. Bacharel em Direito pela Uni-
versidade Católica de Pernambuco (1978). Mestre em História pela Universidade Federal de 
Pernambuco (1994). Pós-graduado lato sensu, em Direito, pela Escola Superior da Magis-
tratura de Pernambuco (1995) e AVM - Faculdade Integrada RJ (2012). Doutor em História 
pela Universidade Federal de Pernambuco (1998). Membro do Conselho do Departamento 
de Ciência Jurídicas da UNICAP. Coordenador da Linha 3 do Grupo de Pesquisa “Estudos 
Transdisciplinares em História Social”, do Curso de Licenciatura em História da UNICAP. 
Autor de diversas obras em História do Direito, Filosofia e Sociologia Jurídicas. Presidente da 
Associação de Docentes da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). 



capítulO 1

O Que é O estaDO sOcial De DireitO?  
uma QuestãO De filOsOfia DO DireitO públicO

Eduardo Vera-Cruz Pinto

O Estado ou é social ou não cumpre a sua finalidade como organização 
política da sociedade. O Estado ou é de Direito ou não consegue ser social. 
Para um jurisprudente a pergunta: para que serve o Estado? Tem uma resposta 
simples: para promover a Justiça entre as pessoas e na sociedade onde elas vi-
vem. Faze-lo é fácil? Ou consensual? Duas vezes Não. Mas é obra do Direito, 
em um Estado que procura seguir as suas regras. Não é, nem nunca foi, obra 
do Direito do Estado, pela impossibilidade de apenas através da disciplina 
política da sociedade, só pelas das leis, se conseguir fazer Justiça.

A vida das pessoas em sociedade sempre originou desigualdades e injusti-
ças. O Direito é uma criação humana para dar soluções justas, adequadas e exe-
quíveis aos conflitos que surgem entre as pessoas na sociedade. A sua criação é 
jurisprudencial e autoral tendo na base das regras criadas as soluções idênticas 
dadas a casos similares. Essas regras deveriam ser traduzidas em normas legais 
nos Estados que se dizem de Direito. O que acontece é que as normas legais 
são o resultado de programas eleitorais de partidos políticos que vencendo as 
eleições governam e fazem as leis sem nenhum compromisso com o Direito. 
Perde-se a Justiça e faz-se perigar a paz que não se confunde com ordem.

Por isso, em Estado legais onde só o Estado cria e aplica aquilo que desig-
na como Direito (Direito do Estado) o Estado não é de Direito, a Justiça não 
é feita e a Paz não é genuína. Por ser assim, uma das tarefas fundamentais do 
Estado, para não dizer estruturante da instituição, é criar condições de justiça 
pela igualdade de oportunidades e de tratamento entre as pessoas. Não basta “di-
reitos iguais” no papel que depois são diferentemente efetivados. Esse é o logro 
dos sistemas legais formalistas de normas petrificadas em códigos reduzindo o 
papel do jurisprudente a intermediar entre a norma feita e a decisão a tomar. O 
jurisprudente é o único a criar regras de Direito e a aplicá-las, criando exceções 
fundamentadas sempre que a regra aplicada não faça justiça no caso concreto.

Um Estado de Direito precisa de jurisprudentes que assim criem regras 
que no seu conjunto são o Direito para que os legisladores possam partir delas 
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para fazerem as normas legais a observar por todos em um Estado. SE assim 
for, não precisamos de qualificar o Estado como social ou não. Um Estado 
que tome como referência legislativa o Direito é um Estado que procura in-
cessantemente a paz pela justiça através de Direito. Um Estado que combate 
as desigualdades por imperativo jurídico com regras de Direito que efetiva 
na realidade quotidiana dos seus cidadãos é um Estado de Direito. Torna-se, 
assim, desnecessário o qualificativo social para um Estado que faça isso.

O combate à pobreza é uma obrigação do Estado que de quer de Direito. 
Podem outras instituições faze-lo, mas é ao Estado que cabe essa tarefa através 
da prestação de serviços públicos universais e gratuitos de ensino, saúde, cultu-
ra, mobilidade, comunicações etc.. Essas tarefas podem ser feitas por privados, 
mas não por ausência do Estado que deve cobrar impostos progressivos, de 
acordo com os rendimentos dos contribuintes, para pagar a despesa implica-
da. A pedagogia democrática deve dirigir-se para essa explicação: pagamos im-
postos para construir a justiça que nos dá a paz na vida em sociedade, criando 
regras jurídicas e formas políticas de as efetivar.

O crescimento das desigualdades, o aumento dos refugiados e da emi-
gração descontrolada, o esgotamento dos recursos naturais para enriquecer 
um número cada vez mais reduzido de pessoas, o empobrecimento de povos 
e a exclusão digital num mundo progressivamente mais injusto coloca sérias 
ameaças à Paz. A internet, a robotização e aceleração tecnológica tornaram ob-
soletas as fronteiras e a possibilidade de resolver problemas universais dentro 
dos limites dos Estados (em matérias de segurança, de ambiente, de estabilida-
de económica, de políticas públicas de emprego). 

O modelo multiculturalista que passou da agenda da militância univer-
sitária e das grandes empresas de comunicação social para a política governa-
mental agudizou os problemas de coesão social e de integração dos diferentes, 
dando expressão violenta a preconceitos de uns e complexos de outros, im-
plantando o monolinguismo (Língua inglesa), territorializando, sexualizando 
e racializando as identidades através da universalização da “cultura de gueto” 
e da exploração de sentimentos de culpa intergeracionais e de novos discursos 
de vitimização com velhas roupagens de chantagem e culpabilização. 

A indústria do entretenimento, fazendo-se passar por cultural, aproveitou 
o contexto de espetacularização e de hedonismo narcisista da cultura selfie/
MTV dos jovens para normalizar a transgressão, a agressão, a mentalidade de 
confronto, a linguagem sem gramática, a música sem melodia, o cinema sem 
mensagem. A propaganda substituiu o jornalismo, as notícias são mensagens 
ideológicas e opiniões editadas, a liberdade é o pretexto para a exploração dos 
mais fracos e com menos conhecimentos. A sociedade tem novos guardiões e 
as pessoas são de novo súbditos de ditadores eleitos com palavras de cidadania 
(uma cidadania sem cidadãos).
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O modelo de economia de casino fez dos jogadores de bolsa os novos 
ricos da financeirização do trabalho. A instabilidade laboral e o desemprego 
são o destino da gente honesta que ainda labuta. O luxo de alguns aumenta a vida 
de lixo de quase todos. As classes médias que sustentavam com impostos a vida 
boa dos políticos eleitos (disfarçada com a expressão “dignidade das institui-
ções”) está exaurida e em extinção (já ninguém está disposto a pagar o preço 
da representação política, face à corrupção, ao abuso e à impunidade dos 
titulares de cargos políticos). As crenças democráticas do século XX esvaem-se 
em modelos desadequadas à realidade atual que resistem acreditando na sua 
elasticidade até um limite que nunca chega. A Revolução foi integrada no ca-
pitalismo e o consumo é a máxima expressão da liberdade individual.

Os intelectuais são excluídos do espaço público ocupado por opinadores 
de ocasião, jornalistas de conveniência, chefs de cozinha gourmet, comenta-
dores a preço de saldo, apresentadores manequins, mexeriqueiros de tudo o 
que mexe, poetas sem poesia, cómicos do regime feitos humoristas, etc.. A 
Universidade empresarializou-se, os estudantes são só alunos utentes do sis-
tema de ensino, os professores empregados funcionalizados do Ministério. A 
pedagogia democrática de uma gestão participada das Escolas deu lugar à voz 
única do Senhor Diretor, com muitos órgãos a aconselha-lo para o desrespon-
sabilizar das decisões com efeitos muito negativos.

O colapso cultural e democrático da Universidade talvez seja o sintoma 
mais expressivo de uma decadência jurídica que, sendo antiga, acelerou rapi-
damente nos últimos tempos. A Europa não conseguiu resistir às imposições 
de um capitalismo existencial que corroeu as bases da sua cultura construída 
na diversidade e na tolerância. Confiou na propaganda comunicacional dos 
“serviços noticiosos 24h sobre 24 horas”, para convencer pela repetição o que 
o mau era bom. Durou até ao limite. Está no fim.

Depois da vitória sobre as ideologias de morte do século XX (a escravatura, 
o fascismo, o nacional-socialismo, o comunismo, o apartheid) as pessoas pensa-
ram que tínhamos ido tão longe na maldade, da indecência, na demência cole-
tivas que valeria para sempre o “nunca mais”. Era não conhecer o ser humano. 
Na afirmação da humanidade do Homem e da personalidade da pessoa humana 
nada está definitivamente conquistado. O colapso da União Soviética permitiu 
fazer passar a mensagem que o capitalismo era melhor e ficaria para sempre. 
Tem durado mais mas é um produto histórico, historicamente situado e finito.

As sociedades atuais, ditas democráticas, globalizadas e digitalizadas, são 
uma armadilha para a pessoa humana e um túmulo para o Direito. Tudo se 
tornou mercadoria (cumprindo a profecia de Karl Marx) e está à venda. O preço 
tirou valor ao que tinha. O logro é a regra normalizada nas relações pessoais e 
institucionais. No desporto a batota é aceite pelos mesmos que a querem com-
bater na política e na economia. A liberdade de expressão é o nome do negócio, 
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sem conteúdos jurídicos capazes de defender a honra e a dignidade pessoal dos 
marcados pelos “fazedores de opinião” e os que lhes pagam o salário.

O legislador vanguardista que conduz a massa ignara dos seus eleitos 
pelos slogans da moda comunicacional - feita lei - programa a família, a so-
ciedade, a pessoa humana. Os jurisprudentes que lembram aos que abusam 
os limites a que chegou a civilidade do Direito são catalogados, classificados, 
ridicularizados e ostracizados. O politicamente correto é imposto pela polícia 
dos costumes com vigilantes em todas as áreas onde a mensagem tem de pas-
sar sem contestação ou contraditório. A Democracia é apenas um chavão sem 
qualquer densidade jurídica. Vivemos melhor mas somos piores.

Logo, a primeira pergunta a colocar é: uma sociedade assim que não 
tem qualquer respeito pelo Direito e nenhuma sensibilidade para a pessoa 
humana, pode continuar a ser politicamente organizada como um Estado de 
Direito? Numa sociedade onde o egoísmo, o individualismo, o hedonismo, a 
mercadoria, o dinheiro, a competitividade, a vitória e o êxito são o mais im-
portante como dar dimensão social às políticas públicas do Estado e construir 
um Estado que seja Social?

A Filosofia do Direito Público, como Direito Político, tem de enfrentar 
a questão central (talvez mesmo estrutural): O que dá juridicidade às Consti-
tuições colocadas no topo da hierarquia das normas legais feitas pelo Estado e 
que se julga de Direito por ter Constituição com conteúdos que pensa jurídi-
cos? Quem diz a quem faz a Constituição qual o Direito que ela deve ter? Qual 
o compromisso e a competência dos eleitos com poderes constituintes para 
serem criadores de Direito? Quem fixa os limites de quem escolhe os limites 
que quer ter e que faz as normas a que quer obedecer?

O Direito só o é se tiver uma raiz jurisprudencial e partir do caso con-
creto, logo autoral, se se desenvolver pela dialética regras/exceções, se tiver por 
finalidade a Justiça. As revoluções burguesas e o modo de vida imposto pela 
organização capitalista reduziram o Direito à expressão político-partidária de 
normas deliberadas no Parlamento e no governo, com expressão “jurídica” nos 
movimentos do constitucionalismo e da codificação. A certeza e a segurança 
ultrapassaram a justiça nas preocupações dos juristas ao serviço do Estado. 

A limitação cultural do positivismo constitucional-legalista que criou o 
monstro burocrático que é o Estado e a teia de normas que é o sistema legal 
atirou os constitucionalistas e legalistas para a especulação filosófica e para o 
abismo teórico. O eruditismo impôs-se para disfarçar a falta de pensamento 
inovador. As tentativas de reformar o modelo não resultam. A fuga da ideolo-
gia para as causas fraturantes deixou ainda mais exposto a falta de juridicidade 
da proposta do legalismo totalitário. A Filosofia podia ser um caminho. Mas 
era precisa a base histórico-jurídica iniciada em Roma. Roma e a sua república 
não interessam ao constitucionalismo filosofante.
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O filosofismo constitucionalista chegou ao ridículo da poesia constitu-
cional. A Constituição logo passou de texto profano de normas criadas por 
políticos eleitos para texto sacralizado pela possibilidade de uma exegese por 
juristas que desse vida às declarações de intenções de matriz ideológica, desig-
nadas normas programáticas.

A Constituição como objeto de Filosofia jurídica não consegue chegar à 
questão colocada: Na sociedade atual que Direito serve de referência ao Esta-
do? E como pode este promover a justiça pela igualdade social? O que pode o 
Direito pelo Estado fazer para concretizar as exigências da justiça distributiva 
na sociedade global digitalizada?  A resposta não está na Constituição. Essa 
é uma constatação fácil pelos resultados de uma vigência constitucional sem 
efetividade de Direitos.

Hoje sabemos com elevado custo que as centenas de Declarações, Cartas, 
Manifestos, Constituições, normas legais de Direito internacional e interno 
que normativizaram os direitos das pessoas, na sua esmagadora maioria, não 
foram efetivados. Ficaram como promessas à espera de cumprir. Pode sempre 
fazer-se comparações com o Passado, promovendo o anacronismo histórico; 
ou com outros sistemas legais e regimes políticos, apostando no “podia ser 
pior”. A civilidade do Direito implica, no entanto, que procuremos o melhor, 
aprimorando os meios e os modos de chegar à Justiça.  

Por isso, entendemos que deve ser preenchido com conteúdos de Justiça 
o conceito jurídico de Estado Social de Direito e que o ponto de partida para o 
fazer é a república romana e o processo histórico de construção de um Direito 
Público pela tradição romanista. A juridicização da ideia de Estado e dos seus 
modos de atuação não pode dispensar a jurisprudencialidade romana originá-
ria e identitária. Para colocar questões, através de um exercício filosófico, cuja 
solução cabe ao Direito e – depois -  para resolver conflitos com decisões que 
levem à paz porque justas, é necessário encontrar as fontes de conhecimento 
que permitem uma reflexão jurídica criadora até à radicalidade.

O nosso presente está cheio de casos na relação entre a pessoa e o Esta-
do que carecem de uma intervenção jurídica em que o Estado, em defesa da 
pessoa e da sociedade onde ela está, deve fixar um conjunto de bases legais e 
de formas de intervenção com jus imperii, tomando como referência o Direito 
dito pelos jurisprudentes com auctoritas. Pode ser esse o contributo dos juris-
prudentes para o Estado ser de Direito e - por o ser - promover a igualdade das 
pessoas em sociedade. O Estado de Direito - fixadas as bases jurídicas em que 
assenta - carece que sejam colocadas as questões fundamentais para se manter, 
desenvolver e consolidar.

As bases jurídicas de um Estado Social de Direito no século XXI podem 
facilmente ser fixadas a partir de um conjunto de pontos de chegada a que 
levaram os processos de pensamento jurisprudencial em diálogo com os 
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movimentos políticos de luta pelos direitos das pessoas. São bases jurídicas 
da normação do Estado que – por possibilitarem a efetivação da Justiça – 
deveriam ser construídas como regras de Direito a servir de referência à 
legislação do Estado.

Por exemplo: 

- Os instrumentos jurídicos de redistribuição de renda através da pro-
gressividade dos impostos pagos pelos respetivos titulares é um dos 
avanços da civilidade jurídica que não devia estar na disponibilida-
de legal de quem governa. A criação de serviços públicos universais e 
gratuitos de educação são fundamentais para a criação de igualdade 
de oportunidades entre todos, independentemente do rendimento dos 
pais, da condição socio-económica das famílias, no lugar do nascimen-
to, dos condicionalismos culturais ou religiosos. Este é um elemento 
de construção do Estado Social de Direito que não devia depender dos 
resultados eleitorais.

- A promoção de um desenvolvimento humano não baseado na explo-
ração de fontes naturais de energia, na extinção de espécies animais e 
vegetais, numa noção de propriedade sem limites sociais, na promoção 
de riquezas individuais e de luxos ostensivos sem sensibilidade para a 
pauperização quantitativa causada por essas acumulações individuais 
de capital são elementos jurídicos de uma responsabilidade intergera-
cional que não podem estar na disposição dos programas eleitorais dos 
partidos políticos que, vencendo as eleições, vão legislar.

- Também no tópico jurídico da responsabilidade inter-geracional está o 
compromisso de uma geração não comprometer o futuro das seguintes 
com decisões políticas de empréstimos públicos contraídos junto de 
agiotas bancários que sequestram povos na pobreza circular dos juros 
para sempre. Se nenhum povo pode ser devedor de outro, muito menos 
um povo pode ser devedor de banqueiros e ser avaliado por agências 
de rating com adjetivos pejorativos. O Direito defende as pessoas e a 
dignidade dos povos e esses valores não são politicamente negociáveis 
nem dependem da vontade dos legisladores.

- A rutura com uma política de exclusão e de monolinguismo (em In-
glês) que passa sob a forma enganadora de “multiculturalismo” e que 
encontra refúgio na lei e no politicamente correto; com um discurso 
que promove o racismo, a discriminação do género feminino e dos 
diferentes através da construção artificial de identidades fundadas em 
características inatas (em constante conflito e antagonismo) e não em 
opções pessoais; com uma propaganda comunicacional que vende aos 
jovens a felicidade em embalagens de “pronto a ser feliz” e aos velhos a 
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vida eterna através de lucrativas “fontes de juventude” – é uma exigência 
do Direito face à realidade desigual. 

- a possibilidade de manter um grupo de pagadores de impostos (que 
não se deve designar como classe média, pois o termo classe implica um 
projeto político coletivo e um compromisso social com efeitos concre-
tos na vida das pessoas que integram a classe) orientado pela solidarie-
dade e a humanidade expressas em políticas públicas de igualdade com 
uma premissa comum: terminar com a pobreza e os analfabetismos na 
diversidade dos programas políticos e no respeito pelas liberdades, isto 
é, em todas as formas em que se expressa a Liberdade. 

Os jurisprudentes do nosso tempo ainda não compreenderam as implica-
ções jurídicas de uma mudança antropológica e social provocada pela acelera-
ção tecnológica e o uso do ciberespaço pelas gerações que estão e que virão. A 
criação e a comunicação passaram do discurso linear e alfabético com registo 
racional e lógico, para as imagens e a programação, mudando o registo para 
a emotividade e a sensibilidade. A linguística que ainda sustenta a criação e 
o discurso jurídicos está obsoleta. A imagem impôs-se de forma irreversível e 
temos de evitar a todo o custo a descontinuidade geracional entre jurispruden-
tes. Essa rutura de criação/comunicação jurídica comprometerá um futuro 
norteado pelo Direito na concretização da Justiça pelo Estado.

Recusando o presentismo atual e os seus efeitos no comprometimento do 
futuro como categoria histórico-jurídica os jurisprudentes precisam de vencer 
a inércia que os tolhe na fronteira Privado/Público e enfrentar a relação entre 
um Direito que nasce para resolver conflitos intersubjetivos, daí emanando os 
seus conceitos, categorias e institutos, mas que se projeta na possibilidade de 
usar o Estado e as suas leis como meios de fazer aplicar regras gizadas para 
a Justiça e a personalidade da pessoa humana. Uma relação que já não pode 
passar pela supremacia constitucional no critério positivista-formalista que 
sustenta o modelo, mas pelo diálogo horizontal entre jurisprudentes.

Ora, é aos jurisprudentes que cabe em cada sociedade fixar as bases da 
juridicidade, criar regras - para orientar o legislador - a partir das soluções 
comuns dadas a casos concretos em situações idênticas, colocar as questões 
essenciais do seu tempo nas sociedades onde estão e cabe ao Direito responder, 
estabelecer os limites do Direito separando-o daquilo que não é, partir dessa 
identidade em construção para instituir os termos do diálogo interdisciplinar, 
situar a criação jurídica na cultura do tempo em que está a favor da pessoa 
humana e da sua dignidade, densificar uma moral que permita chegar à justiça 
do caso concreto, contribuir para a função preventiva do Direito pela univer-
salização de uma conceção de Justiça que o tempo apurou a partir da premissa: 
dar a cada um o que é seu; ser honesto; não prejudicar ninguém.
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Essas tarefas devem ser cumpridas em contraditório permanente; em exercí-
cio de docência e em militância académica; com participação cívica e empenho 
democrático; em partilha de conhecimento e em solidariedade social; com aber-
tura para o Outro e em processo de conhecimento de si próprio. Por isso - face 
à situação social já descrita e aos paradoxos de um Estado que ergueu o Direito 
como referência na sua ação, mas reduziu o Direito à sua própria produção 
legislativa e esta ao cumprimento de programas político-partidários sufragados 
por maiorias eleitorais transitórias e instáveis – somos obrigados, como jurispru-
dentes, a colocar a questão central do nosso tempo e em obediência aos critérios 
da disciplina filosófica procurar, pela raiz, a sua resposta:

O Estado Social de Direito é uma forma de expressar a possibilidade de justiça 
pelo Direito para as pessoas que compõem uma sociedade politicamente or-
ganizada como Estado? Cabe aos jurisprudentes filósofos de Direito Público, 
pela sua competência específica e saber orientado para as matérias do Estado, 
procurar – em primeira linha – fixar as fontes, dividir a questão em outras de 
resposta parcelar a integrar nas respostas à questão central, conduzir o processo de 
pensamento e as metodologias e as temáticas a seguir no diálogo com os outros ju-
risprudentes, os filósofos e os investigadores dos demais saberes aqui implicados.



capítulO 2

estaDO sOcial – prOjectar O  
futurO a partir Da História

Susana Antas Videira

Este século XXI sem bússola regressa dos factos, que são as crises  
económica e financeira globais, à invocação de uma doutrina  

justificativa da destruição do Estado Social.

Adriano Moreira  

I. ENQUADRAMENTO 

O nosso tempo está marcado pela prognose das crises. 
Aponta-se, em particular, a crise do Estado Social, duvidando-se do fu-

turo dos direitos sociais, que constituem não só um dos pilares do sistema 
jurídico, que se pretende fundado no respeito e na salvaguarda da dignidade 
da pessoa humana, como também se assumem como uma inalienável respon-
sabilidade directa do Estado. 

Num momento em que, na novel ordem internacional pós-bipolar, se 
acentuam as desigualdades, num cenário de complexidade uni-multidimensio-
nal, é urgente, diríamos mesmo que é inadiável, que a Academia se associe 
ao debate adiado da dita reforma do Estado Social, até porque o século XXI 
conseguiu recuperar, ainda que sob outro prisma, os problemas que alicerçam 
a chamada “questão social”. 

Como ensina Adriano Moreira, o conflito ideológico entre Ocidente De-
mocrático e o Sovietismo foi substituído por um “neoriquismo” que multiplicou os 
“Estados Exíguos”, isto é, com recursos inferiores às despesas, fez do “equilíbrio orça-
mental” o principal tema dos programas de governo, a “fadiga fiscal” encaminhou 
os Estados em dificuldades para o modelo esquecido dos Estados extractivos e não 
inclusivos, avançando para a substituição do “credo dos valores” pelo “credo do mer-
cado”, por isso, com débil regulação ética, com poder judicial excedido. (…) O cortejo 
dos Estados falidos, das empresas falidas, do desemprego, da quebra da natalidade, 
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da modéstia dos recursos atingiu severamente a capacidade de sustentação do Estado 
Social (…) designadamente no Ocidente que perdeu os impérios, na Europa que já 
não é “A luz do mundo”, e em Portugal, que passou pela situação de protectorado, 
da qual dificilmente vai emergindo1.  

Neste artigo, publicado por ocasião do I Encontro entre a Universidade 
Católica de Pernambuco, através do Instituto Politeia, e o ThD-ULisboa, Cen-
tro de Investigação da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, subor-
dinado ao tema “Os Desafios da Sociedade Contemporânea no Pós-Estado 
Social”, propomo-nos, em brevíssimo apontamento, contribuir para o debate 
hodierno da recriação do Estado Social, a partir da sua história. 

II. A RELEVÂNCIA DO APROFUNDAMENTO DO ESTUDO DA 
HISTÓRIA NA CONFIGURAÇÃO DO CONCEITO DE ESTADO

Por nos situarmos na perspectiva clássica da filosofia do Direito e do Es-
tado, entendemos que o homem só vive historicamente e tal deve entender-se 
com relação a todas as suas formas de actividade espiritual, incluindo precisa-
mente o Direito e o Estado2. 

E o Estado é, de per si, a sociedade política mais complexa, mais sólida e 
mais expansiva da história3. 

Ora, tal convoca a um permanente esforço de compreensão desta institui-
ção – O Estado –, criadora de Direito e, ao mesmo tempo, conceito jurídico, 
auscultando o seu devir histórico. 

Efectivamente, como observa Cabral de Moncada, os grandes sistemas 
filosóficos do passado não são grandezas que se tenham destacado completamente de 
nós, de uma vez para sempre, e de que nós só devamos ter uma visão retrospectiva, 
contemplando-as friamente na sua mudez hierática. Pelo contrário, […] esses siste-
mas não são mais do que diversos “momentos” na dialéctica do espírito humano 
que os engendrou e continua a abrangê-los na série das suas tomadas-de-decisão 
perante a realidade4. 

Tal não significa, porém, que ao longo da história não tenhamos assis-
tido a mutações significativas não apenas nos conceitos essenciais, como o 
de Estado, mas também nos seus conteúdos semânticos, reportando-se tais 

1 Adriano Moreira, A Crise do Estado Social (Comunicação Apresentada no Instituto de Estudos Aca-
démicos para Seniores no Ciclo A História tal qual se faz, dia 5 de Outubro de 2015), Academia das 
Ciências de Lisboa, Lisboa, pp. 1 e 2, disponível para consulta em http://www.acad-ciencias.pt/docu-
ment-uploads/9886398_moreira,-adriano---a-crise-do-estado-social.pdf 

2 L. Cabral de Moncada, Filosofia do Direito e do Estado, I. Parte Histórica, II. Doutrina e Crítica, Coim-
bra Editora, Coimbra, p. 7. 

3 Jorge Miranda, Teoria do Estado e da Constituição, Coimbra Editora, Coimbra, 2002, p. 7. 
4 L. Cabral de Moncada, Filosofia, cit., p. 8. 
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alterações, como observa Pedro Barbas Homem, não apenas à teoria geral do 
Estado, mas também aos seus fins e aos modos de exercício do poder5. 

Com efeito, sem prejuízo dos traços de continuidade6, assistimos mo-
dernamente a uma inegável superação do modelo de Estado e de sociedade 
herdados dos séculos anteriores. 

O século XX, graças, sobretudo, às duas guerras mundiais e à grande depres-
são do final dos anos vinte, vai converter o princípio do bem-estar social numa 
verdadeira cláusula constitucional vinculativa da actividade pública7, empenhada na 
construção de um modelo de sociedade assente na realização da solidariedade e 
da justiça social e na inalienável responsabilidade directa dos poderes públicos. 

Hoje, nos países ocidentais de tradição humanista, os direitos relativos 
às condições de vida fundamentais e os direitos de certas categorias sociais ou 
de certos grupos mais carecidos de protecção específica, os quais desenham o 
perfil dos direitos sociais, constituem trave mestra do sistema jurídico. 

Não obstante, a incidência vinculativa da implementação do princípio 
do bem-estar junto dos sujeitos privados e dos corpos intermédios por eles 
criados e a plenitude do princípio da subsidiariedade como estímulo de auto-
-ajuda – suficientemente afirmadas, v.g., pela doutrina social da Igreja Católica 
e pelo solidarismo social – foram substituídas pela centralidade do Estado 
Poder na efectivação dos direitos. 

Simplesmente, este activismo primordial do Estado Administrador na 
criação, na concretização e no reforço da melhoria da qualidade de vida da 
pessoa humana, que o transforma num insubstituível interventor na imple-
mentação do bem-estar social, aliado à ineficácia do Estado Providência do 
nosso tempo, num cenário de globalização, de declínio do Estado-Nação e de 
prevalência das esferas monetária e financeira, potenciam, como é reconheci-
do, a dúvida sobre o futuro do Estado, na sua veste de Estado Social e condu-
zem à afirmação de um prognóstico de crise.

A tudo isto acresce, como já assinalava no início do último quartel do 
século passado, olhando para a realidade francesa, Nicos Poulantzas, a incoe-
rência prodigiosa e absolutamente característica da política do Estado, cada 
vez mais reduzida a micropolíticas espasmódicas e contraditórias entre si, pas-
síveis de serem reconduzíveis a “pilotagem à vista” ou mais, propriamente, a 
uma “ausência de projecto global de sociedade”8. 

5 Pedro Barbas Homem, História do Pensamento Político - Revista da Faculdade de Direito da Universi-
dade de Lisboa, Suplemento, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 43. 

6 Que procurámos fundamentar circunstanciadamente no nosso Liberalismo e Questão Social, AAFDL, 
Lisboa, 2016.  

7 Na expressão de Paulo Otero, Instituições Políticas e Constitucionais, volume I, Almedina, Coimbra, 
2007, p. 339. 

8 77 Nicos Poulantzas, “As transformações actuais do Estado. A crise política e a crise do Estado”, in A 
Crise do Estado, Direcção de Nicos Poulantzas, Moraes Editores, 1978, p. 47.  
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Tal conduz, como salienta André Malraux, a que o mundo se separe do ho-
mem para tornar-se espectáculo, em que as imagens transmitem mas não constroem9. 

Este desencanto, que inviabiliza os consensos acerca do Estado de Direito 
social dos nossos dias e do seu futuro, pode ser superado, no nosso enten-
dimento, pela compreensão do próprio conceito de Estado, e pelo seu estudo 
histórico, em contexto académico. 

Com efeito, como assinalava Hannah Arendt, a compreensão é uma acti-
vidade sem fim, sempre mutável e variável, pela qual nos vamos ajustando ao 
real, nos reconciliamos com ele e nos esforçamos por estar em harmonia com 
o mundo. 

Todavia, a compreensão está fundada no conhecimento e o conhecimen-
to não pode actuar sem uma compreensão preliminar implícita, que afasta o 
totalitarismo e convoca a liberdade10. 

Ora, o Estado, no seu excurso histórico, não pode ser reduzido a puro for-
malismo normativo, a mera ideologia ou a um abstracto firmamento de valores. 

Pensar o Estado, na complexidade do momento em presença, desafia 
plúrimas reflexões e convoca diversos problemas, que só poderão ser conve-
nientemente respondidos se o encararmos como um processo histórico. Uma 
dessas questões prende-se com a individualização do Estado, distinguindo-o 
das diversas sociedades intermédias que os homens constituem para a prosse-
cução dos mais variados fins. 

Com efeito, identificar-se-á o Estado com a sociedade política, entendida, 
na esteira de Welty, como a comunidade humana total, ou seja a organização total 
e absoluta da vida social11ou, obedecendo ao integracionismo de matriz aristoté-
lico-tomista, não existe a dicotomia entre sociedade civil e sociedade política, 
sendo o Estado uma parcela (porventura, a mais relevante, mas, ainda assim, 
uma entre várias espécies) da própria sociedade política, a parte especializada nos 
interesses do todo, como recorda Jacques Maritain?

Mas, se o Estado não é o todo da sociedade política, mas a sua parte mais 
elevada12, o que o individualiza face aos demais corpos intermédios ou insti-
tuições, sucessivamente mais complexos, a que o indivíduo pertence? E que 
fins prossegue? Justificarão esses fins, num cenário de afirmação dualista entre 
Estado e sociedade civil – contrariado, como referimos, pelo integracionismo 
consensualista de matriz aristotélico-tomista em que nos situamos – o discurso 
de valorização da sociedade civil, sob o dogma menos Estado e melhor Estado?

9 André Malraux, O Homem Precário e a Literatura, tradução portuguesa de L’Homme Précaire et la 
Littérature [1977], Edições António Ramos, Lisboa, 1978, pp. 159 e 165. 

10 Hannah Arendt, «Compréhension et Politique» [1953], in Esprit, Junho de 1980, pp. 66 e ss. .
11 Eberhard Welty, Catecismo Social, I, Questões e Elementos Fundamentais da Vida Social, trad. portu-

guesa de Manuel da Costa Maia, Ed. Aster, Lisboa, 1960, p. 63. 
12 Como defende Vittorio Possenti, A Boa Sociedade, Instituto Democracia e Liberdade, Lisboa, 1987, p. 59. 



os desaFios da sociedade conteMPorânea no Pós-estado social 13

Todas estas questões não poderão ser convenientemente respondidas sem 
se indagar a essência do político, maxime do Estado, tarefa dificultada pela 
circunstância de que, quer como ideia ou concepção jurídica, quer como ins-
tituição, o Estado não se cristaliza numa fórmula fechada nem se reduz a 
componentes normativas. 

Na lição de Jorge Miranda, está em contínua mutação, através de várias 
fases de desenvolvimento progressivo (às vezes regressivo), já que os fins que se propõe 
impelem-no para novos modos de estruturação e eles próprios vão-se modificando e, o 
mais das vezes, ampliando13. 

Por consequência, o Estado é mais do que uma ordem normativa mera-
mente abstracta, configurando, sobretudo, uma realidade histórico-jurídica. 

Surge, numa palavra, como uma paulatina criação da História, com con-
teúdo existencial, por oposição a linguístico.

Mas o estudo histórico do Estado, em especial dos fins e das funções 
efectivamente exercidas para os prosseguir, não é estanque, antes diferindo em 
função da organização societária, também ela objecto de constante devir. 

Por isso, conforme alerta Michael Oakeshot, não podemos pensar a his-
tória do Estado como uma relação contínua que permita um saber cumula-
tivo, mas tão só na sua íntima relação com passagens dignas de memória da 
experiência política dos povos14. 

Neste contexto, o pensamento complexo que a ciência política recebe de 
Adriano Moreira é determinante para apreender as descontinuidades e rup-
turas assimétricas da evolução do processo histórico, na busca incessante da 
verdade, porque a verdade é, incontestavelmente, o valor intrínseco e o fim 
último do estudo histórico do Estado.

Por outras palavras, tal estudo visa, em última instância, perscrutar cienti-
ficamente o Estado, atentando na forma como se vai conformando, ao longo 
do tempo, em função dos fins que se propõe atingir. E o conhecimento cien-
tífico do Estado tem uma importância capital para quem pretende conhecer 
o Direito. 

Se o Direito é, por definição, ordem necessária à convivência entre os ho-
mens, tal equivale a dizer que o Direito e o Estado são conceitos interconvertíveis. 

Consequentemente, na essência das coisas, o objecto tanto do direito quan-
to da política não pode deixar de ser o mesmo: o homem social. É essa uma 
dimensão da sua existência. E as disciplinas que se ocupam do homem social 
terão fatalmente que o encarar sob aqueles dois aspectos: jurídico e político.

Como proclama Cabral de Moncada, todo o direito serve uma política, como 
toda a política é sempre limitada por um direito, […] numa relação como a que existe 

13 Jorge Miranda, Teoria do Estado e da Constituição, Coimbra Editora, Coimbra, 2002, p. 37. 
14 Michael Oakeshott, Lectures in the History of Political Thought, Imprint, 2005, p. 33. 
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entre o pensamento e a palavra que o traduz15. No mesmo sentido, escreve Alceu 
Amoroso Lima que nem o direito nem a política são soluções totais de destinos 
humanos, embora sejam, incontestavelmente, condições para essa solução. Daí, 
sublinha, a importância essencial, para toda a vida humana, dessa harmonia ou dessa 
desarmonia entre a Política e o Direito porquanto quando a Política nega o Direito, 
levanta-se o espectro da Tirania. Quando o Direito nega a Política, segundo a sentença 
romana “Summum ius injuria” […], o espectro que se levanta é o da Anarquia16. 

Com efeito, um dos traços que caracteriza a diferenciação cultural da civi-
lização greco-romana e cristã-europeia, no seu devir histórico, é, como observa 
Castanheira Neves, a prioridade do elemento normativo racional sobre a políti-
ca, entendida como a intenção última da polis, na sua universalidade entrante17. 

Por outras palavras, a prioridade do direito sobre a política, que a secu-
larização potenciada pela libertação do espírito para a qual, a partir do século 
XVI, não houve movimento de ideias que não tenha contribuído, com maior 
ou menor expressão, levou à despolitização do direito. 

Ora, esta orientação ignora, como anota Friedrich Müller, que política e 
direito, embora diversos, são faces de uma mesma moeda, já que a política vai 
pressuposta no direito e todo o direito se traduz em imposição, concretização, controlo, 
discussão e revisão da política; o direito é, em suma uma forma especial da política e de-
terminado politicamente nos seus pressupostos, condições, funções e conteúdos. (…) e, por 
isso, o direito oferece-se expressão racional da política18. É certo, adverte o Autor, com 
o sistema político não é pensado apenas o aparelho do Estado, mas todos os factores que 
determinam numa certa “forma” a sociedade e a política, a qual ou é directamente con-
formada por normas e institucionalizada ou tem a sua base em instituições e normas.19

Esta fundamental relação entre a política e o direito não significa, natu-
ralmente, uma total e contingente politicização-ideológica do direito ou o aban-
dono da intenção de objectividade na construção jurídica. 

Ainda na lição de Castanheira Neves, a dimensão política que se afirme no 
direito e os critérios políticos que se queiram ver a concorrer na sua decisória realização, 
(…) não excluem o reconhecimento de o direito como um seu qualquer sentido específico 
e com uma sua qualquer axiológica normatividade própria20, sob pena de não se 

15 Luís Cabral de Moncada, Filosofia do Direito e do Estado, II, Coimbra Editora, Coimbra, 1995, p. 153. 
16 Alceu Amoroso Lima, Prefácio a Legado Político do Ocidente. O Homem e o Estado, coordenação 

Adriano Moreira, Alejandro Bugallo e Celso Albuquerque, Rio de Janeiro/São Paulo, Difel, 1977, pp. 
12 e 13. 

17 Castanheira Neves, «A Redução Política do Pensamento Metodológico-Jurídico. Breves notas críticas 
sobre o seu sentido», in Digesta. Escritos acerca do Direito, do Pensamento Jurídico, da sua Metodolo-
gia e Outros, Volume II, Coimbra Editora, Coimbra, 1995, p. 379 e 380.  

18 Friedrich Müller, Juristische Methodik und Politisches System. Elemente einer Verfassungstheorie II.,  
Broschiert, 1976, pp. 16 e 50.     

19 Idem, ibidem, p. 10. 
20 Castanheira Neves, «A Redução Política do Pensamento Metodológico-Jurídico», cit., p. 410. 
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tratar já de uma dimensão política do direito, nem de critérios políticos con-
formadores da sua realização, mas exclusivamente de política e de realização 
de uma política.  

Por consequência, o direito é, antes mais, e sem prejuízo da autonomia 
metodológica da normatividade instituída, uma questão política, entendida 
esta como a ciência prática dos actos do homem, elevada a uma posição mais alta 
do que a ética, a ciência dos actos do homem enquanto indivíduo, e da econo-
mia, a ciência dos actos do homem enquanto membro da casa21.

Logo, na era da pós-modernidade, devemos, em liberdade, perscrutar o 
Estado através da sua história, para, no limite, encontrarmos o próprio ho-
mem e a sua eminente dignidade. 

Desde logo, porque as múltiplas questões que o Estado hoje, neste nosso 
tempo de encruzilhada, coloca não poderão ser convenientemente respondidas sem 
uma digressão pormenorizada pela sua história, já que, como procurámos deixar 
expresso neste §, quando se indaga a essência do político, maxime do Estado, 
importa ter presente que, quer como ideia ou concepção jurídica, quer como 
instituição, o Estado não se cristaliza numa fórmula fechada nem se reduz a 
componentes normativas estanques, por mais tentadoras que possam parecer. 

III. ESTADO SOCIAL: QUE FUTURO?

É em função do homem e a partir dos seus fins que o Estado deve ser 
justificado, ainda que, nem sempre, assim tenha sucedido. 

Com efeito, já Wilhelm von Humboldt22 considerava a indagação dos 
fins do Estado a questão essencial, lamentando que a teoria política coeva se 
ocupasse de temas incidentais, como a divisão de poderes ou a participação 
dos governados no exercício da governação, não cuidando de encontrar res-
posta para a pergunta, verdadeiramente fulcral, de quais deverão ser aqueles 
fins e, por consequência, os limites da actuação do Estado. Nas suas palavras: 
quando se comparam entre si as Constituições dos Estados mais notáveis e se comparam 
estas, por sua vez, com as opiniões dos filósofos e políticos mais acreditados, é com assom-
bro, e talvez não sem razão, que constatamos que tratam de forma tão pouco precisa o 
problema que parece digno de atrair a atenção – o dos fins que devem ser prosseguidos 
pela instituição Estado e dos limites que devem ser considerados na sua acção23.

21 José Adelino Maltez, Princípios de Ciência Política. O Problema do Direito, Universidade Técnica de 
Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Centro de Estudos do Pensamento Político, 
Lisboa, 1998, pp. 173 e 174. 

22 Particularmente no seu Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit dês Staates zu begren-
zen (1792). 

23 Criticando o homem da Ilustração, concebe-o como um ser que necessita de liberdade para atingir o 
verdadeiro fim, que é, nas palavras de Humboldt, a mais elevada e proporcionada formação possível 
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Ora, o transcurso do tempo mostra-nos mutações significativas nos fins 
do Estado, que determinam, por exemplo, alterações nos modos de exercício 
do poder. 

Por isso, é importante considerar, neste particular momento histórico 
em que se pronuncia o fim do Estado Social, a acção directora que os fins a 
associar ao Estado devem exercer sobre os meios, inquirindo a solução, mais 
ou menos integradora, para os problemas práticos que vão aparecendo. 

Como anota Pedro Barbas Homem, problemas como o número ideal de 
habitantes e a sua distribuição social e profissional – questões essenciais para 
o tema da conservação da sociedade e invariavelmente presentes na literatura 
política de filiação platónica e aristotélica – desaparecem na configuração do 
Estado industrial24, marcada pelo aparecimento de problemas políticos graves 
e difíceis, os quais, naturalmente, condicionam a leitura dos fins do Estado e 
as funções que deve assumir. 

E porque o Estado deve ser compreendido em acção, e não geneticamente, 
importa pensar o futuro, indagando a historicidade dos fins do Estado, que 
acaba por se traduzir na inventio dos direitos sociais, os quais são, também, o 
resultado de um longo, lento e caucionante percurso histórico. 

Com efeito, o leitor do presente, nos países ocidentais de tradição huma-
nista, vai constatar que os direitos relativos às condições de vida fundamentais 
e os direitos de certas categorias sociais ou de certos grupos mais carecidos de 
protecção específica25, os quais desenham o perfil dos direitos sociais, cons-
tituem não só um dos pilares do nosso sistema jurídico, como também se 
assumem como uma inalienável responsabilidade directa do Estado. 

Simplesmente, e conforme já antes escrevemos, este activismo primordial 
do Estado Administrador na criação, na efectivação e no reforço da melhoria 
da qualidade de vida da pessoa humana, aliado à fadiga do Estado Providência 
do nosso tempo, potenciam a dúvida sobre o futuro do Estado Social. 

É tópico a que o estudo universitário do Direito não pode estar alheado… 

das suas forças, como um todo. Wilhelm von Humboldt, Los limites de la acción del Estado, estudo pre-
liminar, tradução e notas de Joaquín Abellán, tecnos, Clásicos del Pensamento, Madrid, 2009, p. 14. Por 
consequência, a verdadeira razão não pode desejar para o homem nenhum outro estado do que aquele 
em que cada indivíduo não só goza da mais ampla liberdade possível para se desenvolver a si mesmo, 
na sua própria individualidade, como aquele em que a natureza física não recebe da mão do homem 
mais alterações do que as que lhe sejam voluntariamente impressas por indivíduos livres na medida das 
suas necessidades e inclinações, com os limites da sua força e do seu direito (idem, p. 20). Sendo este o 
princípio orientador da acção política, lamenta-se Wilhelm von Humboldt que a teoria política coeva se 
ocupe de questões incidentais, como a divisão de poderes e a participação dos governados no exercício 
do poder, não cuidando de encontrar resposta para a pergunta, verdadeiramente essencial, de quais deve-
rão ser os limites da actuação do Estado e, por consequência, os fins que deve prosseguir. 

24 Pedro Barbas Homem, «História do Pensamento Político. Relatório», cit., p. 43.  
25 Os quais já não se identificam ou não se resumem apenas às classes trabalhadoras. 
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Nestes termos, importa recuperar os fundamentos menos próximos do 
Estado democrático, que se assume como social, para pensar, criticamente, o 
seu futuro, ameaçado por factores económicos e financeiros.

E essa lição da História revela, como demonstramos no nosso Liberalismo 
e Questão Social26, que as distintas correntes do pensamento oitocentistas – desde 
o liberalismo social ao socialismo democrático, passando pela doutrina social 
da Igreja – não deixam de considerar o tremendo problema social do seu tempo, 
o que as leva a opor à concepção meramente atomística do indivíduo, própria 
do primeiro liberalismo, a tendência contrapolar de valorização da dimensão 
social das relações humanas, procurando o equilíbrio, difícil mas que se revelou 
possível, entre a afirmação e a concretização, entre a forma e a substância. 

Com efeito, importa recuperar a génese da cultura associada aos direitos 
sociais, que podem ser definidos, como os que decorrem da sociabilidade hu-
mana e que prosseguem objectivos de bem-estar, de progresso, de formação 
e de desenvolvimento das capacidades do homem, destinando-se a prover às 
necessidades de uma vida digna. Logo, o Estado, alicerçado na dignidade da 
pessoa humana concreta, historicamente situada, não pode alhear-se das si-
tuações em que, por carência, doença, pobreza, incapacidade, desemprego ou 
desvalimento, os cidadãos não disponham de condições dignas de existência. 

Ainda que a consagração constitucional do Estado Social seja mais pró-
xima, o pensamento político de oitocentos não deixa de lembrar que a efec-
tivação dos direitos que reconhecemos como sociais exige uma perspectiva 
temporal de bem-estar e de progresso, concebendo tais direitos como a concre-
tização histórica de uma concepção ético-valorativa centrada na proclamação 
da liberdade, da igualdade e da solidariedade. 

Por consequência, os direitos em que se apoia o Estado Social surgem como 
a ordem particular criada, de forma assistemática e urgente para certas categorias, 
que gozam, ab initio, de uma situação de desvalimento, com um duplo objectivo: 
por um lado, aprofundar em cada homem os sentidos da sua condição de ser 
eminentemente livre, generalizando-a, tanto quanto for objectivamente possível, 
a toda a comunidade de seres humanos; depois, racionalizar juridicamente as 
relações sociais, de forma a garantir a continuidade ou a complementaridade 
entre os direitos individuais, civis e políticos e os direitos económicos, sociais e 
culturais, afastando o perigo de ruptura ou a [temida] revolução.    

Assim, fora da matriz de Marx e Engels, que vê, precisamente, na re-
volução o motor da reforma social, a história do pensamento revela que a 
emergência da questão social conduziu a que as garantias negativas afirmadas 

26 Susana Antas Videira, Liberalismo e Questão Social em Portugal no século XIX. Contributo para a 
História dos Direitos Sociais, com prefácio do Prof. Doutor António Pedro Barbas Homem, Lisboa, 
AAFDL, 2016.
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pelo Estado de Direito Liberal – que reservavam uma ampla esfera de actuação 
autónoma ao cidadão considerado na sua máxima individualidade – fossem 
complementadas pela consagração de [certas] garantias positivas, que estão na 
base do futuro Estado de Direito social, corrector dos elementos desviantes da 
própria sociedade liberalizada. 

Com efeito, ainda no século XIX, a mera proclamação dos direitos na-
turais tende a ser superada pelo reconhecimento e garantia jurídica mais in-
clusivos das distintas dimensões do ser humano, formuladas em termos de 
direitos, em cuja consagração passa a imperar a realização dos princípios da 
solidariedade e da igualdade material, pressupondo uma actuação positiva por 
parte dos poderes públicos. 

Efectivamente, o Estado não deveria, apenas, estar atento às necessida-
des emergentes do princípio do bem-estar social, sempre em mutação, mas 
também procurar garantir – directa ou mediatamente – a sua satisfação, sem, 
todavia, para relevantes sectores do pensamento político, se converter no reor-
denador insubstituível da sociedade. 

Numa palavra, a emergência, no plano doutrinário, conceptual e legal, 
de [certos] direitos sociais potenciou o reforço do equilíbrio entre a ideia 
individual e a ideia social, superando o individualismo estreme e a igualdade 
meramente abstracta, sem, todavia, sublimar o protagonismo do Estado, e em 
particular, da Administração Pública, na implementação do bem-estar social.  

Ao pensar o futuro do Estado Social – que está, na sua concretização cons-
titucional a ser negativamente atingido neste século XXI – importa, pois, recu-
perar a efervescência ideológica das origens, que, alimentada pelas condições 
tragicamente reais, potenciou a transformação das necessidades em direitos sociais.

Por consequência, os direitos sociais não se começam a afirmar em fun-
ção de um conjunto de ideias a priori, sistematizadas em termos doutrinários, 
políticos e jurídicos. 

Muito pelo contrário, a história da cultura jurídica associada aos direitos 
sociais é mais insegura e casual, porque prosseguem especificamente objectivos 
sociais, procurando superar a contradição entre a proclamação geral de direi-
tos comuns a todos os homens, em abstracto, e o exercício real restritivo desses 
direitos, em concreto. 

Para a definição do Estado Social contribuíram, portanto, diferentes cor-
rentes doutrinárias, desde o liberalismo social, e em particular o krausismo, 
até ao socialismo democrático, passando pelo providencialismo e pelo catoli-
cismo social. 

Aliás, é sumamente interessante registar a forma clara e lógica como, nos 
fins do século XIX, o liberalismo social e o socialismo moderado – as duas 
direcções do pensamento que, ordinariamente, se assumem como antitéticas – 
acabam por convergir nas suas tendências, convidando o Estado a uma idêntica 
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missão, sem prejuízo das fundamentais diferenças de grau ou intensidade: a 
tarefa conciliadora em que admiravelmente se harmonizam os mais longínquos 
oponentes, através da síntese conseguida pelo solidarismo social. 

Num momento em que, superado o modelo de Estado e de sociedade 
herdados do século XIX, importa, pois, colocar a reforma do Estado Social na 
ordem do dia. 

O tempo urge e a questão é, não mais, adiável… 
A tendência para o agravamento das situações de exclusão que se observa 

exige a reinvenção do Estado Social. Mas exige também que não se desprezem 
os direitos conquistados num passado não muito distante. 

O ponto de partida tem que ser, pois, o próprio Estado Social, que im-
porta recuperar nas suas origens doutrinárias, para, com passos seguros, sem 
hesitações vacilantes, recuperar a necessária harmonia entre a racionalização 
horizontal, catalisadora da participação e da integração dos indivíduos e dos 
grupos que eles integram, numa lógica de renovado pluralismo jurídico, e a ra-
cionalização vertical assumida, formal e materialmente, pelo próprio Estado 
na implementação de uma vida condigna. 

Não basta, portanto, e em síntese, acentuar a necessidade da intervenção 
jurídica e institucional, económico e social do Estado, nem, tão pouco, confiar 
na constitucionalização dos direitos sociais, como direitos, liberdades e garan-
tias, enfatizando a necessária internacionalização desses direitos. 

Atingida a consagração constitucional do Estado Social neste nosso sécu-
lo pela ineficiência dos Estados Exíguos27, importa, antes, recuperar os recursos 
sem todavia esquecer os princípios.  

IV. NOTA FINAL

Em síntese, na recriação do Estado Social, que deve ser corajosamente as-
sumida, porque é inevitável, não basta acentuar a necessidade de intervenção 
jurídica e institucional conducentes à plena concretização do conceito de cida-
dania, num cenário de verdadeira globalização jurídico-política, alicerçada no 
intervencionismo social e económico do Estado, na constitucionalização dos 
direitos sociais como direitos fundamentais, na internacionalização desses mes-
mos direitos e na universalização da diferença, do pluralismo e da diversidade. 

Neste percurso inadiável, há que partir do Estado para chegar, afinal, ao 
indivíduo a fim de, com Jean-Marie Guéhenno, reconhecer que, na idade das 
redes em que vivemos, em lugar de um espaço político, lugar de solidariedade colectiva, 
não há senão percepções dominantes, tão efémeras quanto os interesses que as manipulam. 
Uma sociedade que infinitamente se fragmenta, sem memória, uma sociedade que não 

27 Recuperando terminologia de Adriano Moreira. V. supra. 
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encontra a sua unidade a não ser na sucessão de imagens que os media lhe reenviam. 
Uma sociedade sem cidadãos e, portanto, finalmente uma não sociedade28. 

Urge, pois, em síntese, retomar as teorias essenciais da polis como entida-
de que tem a justiça como estrela polar e como princípio de ordem, para libertar 
o individuo e elevar o próprio Estado. 

Importa, numa palavra, harmonizar a autonomia privada e a responsabi-
lidade pública, já que a reafirmação dos direitos sociais, em termos valorativos, 
não dispensa, como a história releva, a conciliação entre a libertação interior, 
por um lado, e a justiça social, por outro.

28 Jean-Marie Guéhenno, La Fin de la Démocratie, Flammarion, Paris, 1993, p. 51. 



capítulO 3

DO perfil cOnstituciOnal Da biOética e  
DO biODireitO: a biOcOnstituiçãO GlObal

Felipe Sarinho
Simone Mendes

1. INTRODUÇÃO

O presente ensaio representa um contributo para elucidação conceitual do 
que se pretende denominar de Bioconstituição Global, conceito este que deve ter 
aderência à base normativa dos ordenamentos jurídicos brasileiro e português.

A Bioconstituição constitui um tema bastante vasto, abrangendo desde a 
Antropologia, Paleontologia, Primatologia, Inteligência Artificial, Psicologia, 
Medicina e Engenharia Genética, passando pela Teoria Geral do Direito, Teo-
ria Geral do Estado, Filosofia Jurídica, Direito Civil, Direito Penal, Direito 
Internacional, Relações Internacionais, Direito Constitucional e Direitos Fun-
damentais, e desaguando, nomeadamente, no que PAULO OTERO designou 
por Direito da Vida1.

A referência a tantas áreas deve-se à transversalidade do tema, o que, ao 
mesmo tempo em que estabelece um desafio – o de compreender linguagens 
científicas diferentes, permite a tentativa de se desenvolver, ainda que timi-
damente, uma linguagem científica comum, que conecte ramos diversos do 
conhecimento humano.2 

1 Para uma análise do conteúdo específico dessa disciplina jurídica, cfr. OTERO, Paulo. Direito da Vida. 
Coimbra: Almedina, 2004. p. 113.

2 Interessante observar que essa é uma tentativa recorrente quando se busca aproximar ciências diferentes. 
Em 1946, por exemplo, na Macy Fondation, um evento realizado pelos matemáticos Warren McCulloch, 
Norbert Wiener e John Von Neumann buscava desenvolver as bases de uma nova ciência geral da mente 
humana, que se estabelecesse por uma linguagem científica comum. Cfr. CHIESA, Gustavo Ruiz. À 
procura da vida: pensando com Gregory Bateson e Tim Ingold a respeito de uma percepção sagrada do 
ambiente. In: REVISTA ANTROPOLOGIA (V. 60, n. 2: 410 – 435, 2017). São Paulo: USP, 2017. P. 
411. Trata-se, portanto, da noção pura da cibernética, percebida como a ciência do controle, da regula-
ção e da comunicação no animal e na máquina, numa perspectiva sistêmica sobre a vida. Interessante 
observar que a teoria geral dos sistemas apenas se consolida pela influência da cibernética, posto que, 
como aduz CAPRA, “antes da década de 40, os termos sistema e pensamento sistêmico tinham sido 
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Como se vê, ficam demonstradas, de forma inequívoca, que a escolha 
de se tratar da Bioconstituição deveu-se à transdisciplinaridade ínsita dos temas 
ligados à Bioética e ao Biodireito. Afinal, no campo das Ciências Jurídico-Polí-
ticas, a ideia da Bioconstituição alcança diversos ramos do direito público e do 
direito privado e permite o estudo interdisciplinar de vários de seus aspectos, 
permitindo uma abordagem multidisciplinar.3

No entanto, em face de tantas nuances, sabemos que não é possível es-
gotar o tema, pelo que, inevitavelmente, ao longo da versão deste pequeno 
trabalho de pesquisa, alguns pontos serão apenas delimitados, mas não desen-
volvidos, por representarem um desdobramento do que se pretende.

Nesse cenário, a Bioética e o Biodireito tensionam-se com a Biopolítica e o 
Biopoder, sendo nessa tensão que se manifestam algumas ameaças à realização 
da vida humana. Assim, levando a preocupação com o progresso biotecnológi-
co para o campo de ação da Filosofia, da Teoria Política do Estado, do Direito 
Internacional e dos Direitos Fundamentais, queremos demonstrar que a inter-
secção se verifica no Direito Constitucional e que estão lançadas as bases para 
se falar em um novo modelo de constitucionalismo, o Bioconstitucionalismo4 e 
em uma Bioconstituição.

2. BIOCONSTITUIÇÃO: BIOLOGIZAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO?

JORGE MIRANDA entende que a área decisiva de conexão da Consti-
tuição com a ética médica é a dos direitos e deveres fundamentais5. A vida, 

utilizados por vários cientistas, mas foram as concepções de Bertalanffy de um sistema aberto e de uma 
teoria geral dos sistemas que estabeleceram o pensamento sistêmico como um movimento científico 
de primeira grandez” (CAPRA, Fritjof. A teia da vida. São Paulo: Cultrix, 1996. P. 52). Assim, seria 
possível descobrir o padrão que conecta todos os fenômenos associados com a vida, utilizando-se de 
descrições abrangentes que permanecessem nos limites das ciências envolvidas.

3 Cumpre referir que estamos tomando os conceitos de multidisplinaridade, transdisciplinaridade e 
interdisciplinaridade no sentido proposto por Marília Freitas de Campos Pires. Dessa forma, “a 
transdisciplinaridade insere-se na busca atual de um novo paradigma para as ciências da educação 
bem como para outras áreas”, permitindo a interdisciplinaridade que seja realizada a análise holís-
tica dos fenômenos jurídicos, pelo que com base na multidisciplinaridade se pode realizar um “tra-
balho conjunto, pelos professores, entre disciplinas em que cada uma trata de temas comuns sob 
sua própria ótica, articulando, algumas vezes bibliografia, técnicas de ensino e procedimentos de 
avaliação”. Cfr. PIRES, Marília Freitas de Campos. Multidisciplinaridade, Interdisciplinaridade 
e Transdisciplinaridade no Ensino. In: REVISTA INTERFACE – Comunicação, Saúde, Educação 
(Fevereiro, 1998, p. 173 – 179). São Paulo: UNESP, 1998. Disponível em http://www.scielo.br/
pdf/icse/v2n2/10.pdf.

4 O Bioconstitucionalismo representará a nova fronteira do constitucionalismo, que se constrói na intera-
ção do biodireito com a constituição, naquilo que hoje se designa de  bioconstituição, e se revela como 
nítida limitação do exercício do poder pelo Estado.

5 MIRANDA, Jorge. Ética Médica e Constituição. In: REVISTA JURÍDICA (nº 16 e 17, Jul. 91/Jun. 
1992, nova série). Lisboa: AAFDL, 1992. p. 259 – 260.
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a dignidade e a identidade humanas são princípios que constituem o núcleo 
essencial das relações da bioética e do biodireito com a Constituição e são deci-
sivas para a configuração de um direito ao projeto de vida.

Esse ponto de contato entre bioética, biodireito e direitos fundamentais, levou 
a doutrina a falar em um perfil constitucional da Bioética6, ou em um Biodireito 
Constitucional 7 ou, também, em uma Constituição Biomédica8, ou, ainda, em 
uma Bioconstituição9.

Alguns autores, tais como CANOTILHO, VALDIR OLIVEIRA JUNIOR 
e MÔNICA AGUIAR, no entanto, preferem a cautela antes de aceitar defini-
tivamente o neologismo Bioconstituição ou seus equivalentes.

Interessante observar que CANOTILHO, quando utiliza o termo Cons-
tituição Bio-médica, o faz em tom aparentemente crítico, para afirmar que 
“avança-se no terreno movediço da ‘constituição bio-médica’, consagrando-
-se um prematuro dever de protecção da identidade genética do ser humano, 
nomeadamente na criação, desenvolvimento e utilização das tecnologias e na 
experimentação científica”10.

MÔNICA AGUIAR contesta a existência uma Constituição Bioética, pois 
argumenta que o que se pretende albergar naquela expressão nada mais seria 
do que a reunião de uma série de normas constitucionais, as quais interpre-
tadas a partir de princípios morais formariam um arcabouço normativo que 
permitiria a fundamentação jurídica de decisões biomédicas. Dessa forma, 
seria possível fazer-se a identificação de um regime jurídico-constitucional 
da bioética, mas não se concluir pela existência autônoma de uma Constitui-
ção Bioética.11

VALDIR OLIVEIRA JÚNIOR segue a linha defendida por MÔNICA 
AGUIAR, pontuando que as normas constitucionais que possuam conteúdo 
bioético devem compor uma categoria própria daquelas normas, categoria 

6 OTERO, Paulo. Personalidade e Identidade Pessoal e Genética do Ser Humano: um perfil constitucio-
nal da bioética. Coimbra: Almedina, 1999.

7 Cfr. FABRIZ, Daury Cesar. Bioética e direitos fundamentais: a Bioconstituição como paradigma ao 
Biodireito. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003. P. 249; DANTAS, Ivo. A Era da Biotecnologia: Cons-
tituição, Bioética e Biodireito. In: REVISTA OAB. Disponível em http://www.oab.org.br/editora/revis-
ta/users/revista/1205505342174218181901.pdf . Acesso em 01/10/2015.

8 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 
2002. p. 212.

9 LOUREIRO, João. O direito à identidade genética do ser humano. In: PORTUGAL-BRASIL ANO 
2000 – Tema Direito. Coimbra: Coimbra Editora, 1999.

10 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 
2002. p. 212.

11 AGUIAR, Mônica. Direito à filiação e bioética. Rio de Janeiro: Forense, 2005. P. 87 – 88.
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constitucional essa que integra a categoria dos preceitos fundamentais12 em 
face da sua fundamentalidade material.13

Nessa linha de raciocínio, conforme destaca VALDIR OLIVEIRA JÚ-
NIOR, seria essa fundamentalidade material a razão para que os direitos à 
vida, à saúde, à integridade física, à honra, à imagem, à vida privada e inti-
midade, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sejam tutelados pelo 
ordenamento constitucional e componham o regime jurídico constitucional 
da bioética, tendo como valor base a dignidade da pessoa humana.14

Como se percebe, o ponto em comum dessa perspectiva crítica à noção 
de Bioconstituição decorre da afirmação de que seria um risco para a natureza 
constitucional se confundir a ideia de Constituição com uma suposta “biologi-
zação” do Direito Constitucional. Isso, inclusive, poderia causar um segundo 
efeito, qual seja, a restrição da natureza da Constituição, confundindo-a com 
tão somente o grupo de normas que tratem das interações com a biomedicina.

Outros autores, no entanto, parecem minorar esse efeito enfraquecedor 
da Constituição que poderia advir da utilização do termo Bioconstituição. 

IVO DANTAS, por exemplo, aponta que “a partir do instante em que é 
reconhecida a existência de valores constitucionais, estes se espraiam em todas 
as direções, inclusive, no Biodireito, na Bioética e na Deontologia Médica, va-
lendo lembrar que a área coberta pelo Biodireito cobre, inclusive, as questões 

12 No Direito Brasileiro, a expressão preceitos fundamentais tem uma conotação própria, pois serve para 
designar parâmetros específicos do controle de constitucionalidade e referentes a uma ação de con-
trole concentrado denominada de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). 
Já na Constituição Brasileira de 1934 havia a previsão de ação singular para a proteção de certas e 
determinadas normas constitucionais. A Constituição de 1988 refere no parágrafo primeiro do art. 
102 que será de competência do Supremo Tribunal Federal (STF) o julgamento da arguição de des-
cumprimento de preceitos fundamentais decorrentes da constituição. A doutrina tem identificado que 
no alcance da expressão preceitos fundamentais devem ser consideradas tantos as normas-princípio 
(princípios constitucionais) quanto as normas-preceito (regras), desde que estejam dotadas de uma 
fundamentalidade constitucional. Dessa forma, os preceitos fundamentais devem estar representar di-
retamente os valores supremos da ordem jurídica nacional. A doutrina, em sua maioria, aponta que os 
preceitos fundamentais estão contidos nos princípios fundamentais (Título I da CF/88), nos direitos 
e garantias fundamentais (estes espalhados por todo texto constitucional e englobando também nor-
mas não constantes naquele texto, mas provenientes do bloco de constitucionalidade), nos princípios 
constitucionais sensíveis (art. 34, VII, CF/88) e nas cláusulas pétreas (art. 60, par. 4º, CF/88). Cfr. 
CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Controle de Constitucionalidade. Teoria e Prática. Salvador: JusPODI-
VM, 2016. P. 322 – 327.

13 OLIVEIRA JUNIOR, Valdir Ferreira de. Bioconstitucionalismo: considerações teóricas sobre os 
fundamentos constitucionais da bioética. In: REVISTA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DIREITO – UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (Nº 12, 2005). Salvador: UFBA, 2005. 
P. 329 – 356.

14 OLIVEIRA JUNIOR, Valdir Ferreira de. Bioconstitucionalismo: considerações teóricas sobre os funda-
mentos constitucionais da bioética. In: REVISTA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREI-
TO – UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (Nº 12, 2005). Salvador: UFBA, 2005. P. 329 – 356.
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ambientais”15. Essa transversalidade desses valores constitucionais são um prius 
constitucional, não se devendo falar em restrição da natureza da Constituição.

A transversalidade daqueles valores constitucionais decorre, a nosso ver, 
daquilo que NORBERTO BOBBIO enxergou como sendo a principal impor-
tância dos direitos do homem, qual seja, funcionarem como fatores de reso-
lução de dois problemas fundamentais da contemporaneidade, a democracia 
e a paz. É por essa e não por outra razão que “o reconhecimento e a proteção 
dos direitos do homem são a base das constituições democráticas, e, ao mesmo 
tempo, a paz é o pressuposto necessário para a proteção efetiva dos direitos do 
homem em cada Estado e no sistema internacional”16.

Por isso, HÉCTOR GROS ESPIELL explica que a incidência atual dos 
desafios bioéticos nas questões concernentes aos direitos humanos, em espe-
cial no que é pertinente ao genoma humano, exige uma reflexão sobre como 
o Direito Constitucional deve encarar tais fatos.17 

Pode-se concluir, nessa medida, que a Bioconstituição determinará os limi-
tes à aplicação dos conhecimentos técnico-científicos na área da biomedicina, 
com grande impacto na doutrina constitucional atual.18

Aquela reflexão decorre da interpretação das normas constitucionais já 
existentes na maioria das Constituições, posto que os direitos e deveres funda-
mentais da pessoa humana e os deveres proteção e promoção do Estado são 
conteúdos constitucionais obrigatórios nos ordenamentos jurídicos ociden-
tais. Afinal, a grande maioria das constituições trazem normas relacionadas à 
dignidade humana, ao direito à vida, à integridade holística (física e moral) da 
pessoa humana, à liberdade, à não discriminação, à intimidade, à saúde, à vida 
sexual e reprodutiva, à família etc.19

SPAREMBERGER e THIESEN concentram sua atenção em três princí-
pios constitucionais aos quais atribuem a tarefa de constituir o núcleo central 
da Bioconstituição, a saber: a vida, a dignidade e a integridade da pessoa huma-
na. Para eles, numa nítida perspectiva da bioética de proteção20, tais princípios 

15 DANTAS, Ivo. A Era da Biotecnologia: Constituição, Bioética e Biodireito. In: REVISTA OAB. Dis-
ponível em http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1205505342174218181901.pdf . Acesso 
em 01/10/2015. 

16 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. P.93.
17 GROS ESPIELL, Héctor. Constitución y Bioética. In: CASABONA, Carlos María Romeo et. alli., DE-

RECHO BIOMÉDICO Y BIOÉTICA. Granada: Comares, 1998. p. 137 – 138.
18 SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes; THIESEN, Adriane Berlesi. O direito de saber a nossa histó-

ria: identidade genética e dignidade humana na concepção da bioconstituição. In: REVISTA DIREITOS 
FUNDAMENTAIS E DEMOCRACIA (Vol. 7, n. 7, jan./jun. 2010), Curitiba: Unibrasil, 2010. p. 36-37.

19 GROS ESPIELL, Héctor. Constitución y Bioética. In: CASABONA, Carlos María Romeo et. alli., DE-
RECHO BIOMÉDICO Y BIOÉTICA. Granada: Comares, 1998. P. 138.

20 SPAREMBERGER e THIESEN entendem que a Bioconstituição busca estabelecer parâmetros à apli-
cabilidade de procedimentos no campo das ciências da vida. Assim, afirmam, “a Bioconstituição surge 
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se colocam como barreiras ao poder constituinte que diante da necessidade de 
normas constitucionais a respeito dos problemas bioéticos, ou mesmo diante 
da inexistência de normatização infraconstitucional, precisa impor limites às 
ameaças decorrentes dos avanços biotecnológicos.21

Conforme IVO DANTAS alude, há que se fazer uma interpretação exten-
siva dessa premissa, posto que da união e compreensão da dignidade da pessoa 
humana e da inviolabilidade do direito à vida, como princípios informativos 
da Bioconstituição, dependerá toda a fundamentação constitucional do biodirei-
to, que não poderá se afastar dos valores constitucionais.22

Entretanto, para DAURY CESAR FABRIZ, em face do Biodireito orbi-
tar em torno dos direitos humanos e direitos fundamentais, o mesmo deve 
sintonizar-se com determinada ordem jurídica em particular, principalmente 
no que se refere à Bioconstituição. Essa, por sua vez, deve considerar os direitos 
morais referentes ao respeito à vida, à dignidade da pessoa humana e à priva-
cidade dos indivíduos. 23

LEIRE ESCAJEDO SAN EPIFANIO refere que o texto constitucional 
espanhol apresenta uma enorme potencialidade ante as agressões que os avan-
ços da biomedicina podem fazer aos direitos fundamentais e que outros textos 
constitucionais, como o Português, o Suíço e o Grego se referem expressamen-
te à proteção da dignidade pessoal frente àqueles avanços. Por isso, antevê o 
que se poderá chamar Direito Constitucional da Bioética ou Direito Constitucional 
da Biomedicina e das Biotecnologias.24

no ordenamento jurídico constitucional com o objetivo de resguardar os direitos inerentes a cada ser 
humano, como pessoa dotada de dignidade”, criando “uma relação entre identidade genética e pessoal, 
uma vez que a Constituição consagra um conjunto de bens que integram a consciência jurídica da tutela 
da vida” (SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes; THIESEN, Adriane Berlesi. O direito de saber a 
nossa história: identidade genética e dignidade humana na concepção da bioconstituição. In: REVIS-
TA DIREITOS FUNDAMENTAIS E DEMOCRACIA (Vol. 7, n. 7, jan./jun. 2010), Curitiba: Unibrasil, 
2010. p. 36-37).

21 SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes; THIESEN, Adriane Berlesi. O direito de saber a nossa 
história: identidade genética e dignidade humana na concepção da bioconstituição. In: REVISTA 
DIREITOS FUNDAMENTAIS E DEMOCRACIA (Vol. 7, n. 7, jan./jun. 2010), Curitiba: Unibrasil, 
2010. p. 36-37.

22 DANTAS, Ivo. Constituição e Bioética (breves e curtas notas). In: DIREITOS FUNDAMENTAIS E 
BIOTECNOLOGIA. São Paulo: Método, 2008. P. 86 – 87.

23 Assim, “O texto constitucional, ao ser concebido como o espaço do debate democrático, apresenta-se, 
necessariamente, como texto aberto a ser concretizado ou densificado, de acordo com a sua vigência. 
A Constituição torna-se, desse modo, a própria esfera pública, onde as práticas quotidianas, ao se 
estabelecerem, conforme e sob a Constituição, passam a concretizar os seus comandos, que, por sua 
própria natureza, devem ser notados em sua incompletude” (FABRIZ, Daury César. Bioética e Direi-
tos Fundamentais: a bioconstituição como paradigma ao biodireito. Belo Horizonte: Mandamentos, 
2003. p. 227).

24 SAN EPIFANIO, Leire Escajedo. Competencias autonómicas en la investigación biomédica. In: BEL-
TRÁN, José María Vidal; HERRERA, Miguel Ángel García. EL ESTADO AUTONÓMICO: integra-
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3. BIOCONSTITUIÇÃO: UMA DEFINIÇÃO POSSÍVEL.

3.1. Bioconstituição e valores bioéticos.

Como se vê, a utilização, pelos diversos autores, do termo Bioconstituição 
permite uma variedade de concepções, mas possui alguns pontos de intersec-
ção, o que contribui para a construção de uma acepção comum.

Nesse sentido, pode-se perceber que a Bioconstituição é frequentemente 
traduzida enquanto um conjunto de normas constitucionais concernentes às 
preocupações com os valores, princípios e regras constitucionais.25

A distinção essencial que habitualmente se faz quando se trata da Constitui-
ção enquanto um sistema de normas constitucionais diz respeito às normas-prin-
cípio (princípios constitucionais) e as normas-preceito (regras ou simplesmente 
normas), as quais podem ser diferenciadas na lição de CANOTILHO26, a saber:

a) Os princípios constitucionais possuem um grau de abstração maior 
que as regras, possuindo estas maior densidade;

b) Os princípios constitucionais possuem um grau de indeterminação 
maior que as regras, possuindo estas aplicabilidade direta;

c) Os princípios constitucionais possuem natureza estruturante no siste-
ma, enquanto que as regras concretizam-nos;

d) Com isso, os princípios constitucionais aproximam-se da ideia de di-
reito, enquanto que as regras possuem natureza meramente funcional;

e) Por fim, os princípios constitucionais são a ratio das regras.

Essa caracterização dos princípios e das regras permite, na esteira de 
ALEXY27 e DWORKIN28, a conclusão de que os princípios são comandos de 
otimização, sendo dependentes de mediações concretizadoras (fáticas e norma-
tivas), e que as regras funcionam como determinações a serem cumpridas na 
lógica do tudo ou nada.29

ción, solidariedad, diversidad. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública/Editorial COLEX, 
2005. P. 352

25 Cfr. SILVA, José Afonso da. Os Princípios Constitucionais Fundamentais. In: REVISTA DO TRIBU-
NAL REGIONAL FEDERAL 1ª REGIÃO (Brasília, v. 6, n. 4, p. 17-22, out./dez. 1994). Brasília: TRF1, 
1994. P. 17 – 18 

26 Cfr. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 
2002. p. 1160.

27 Cfr. ALEXY, Robert. Derecho y Razón Práctica. México: Fontamara, 2002.
28 Cfr. DWORKIN, R. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
29 Para uma crítica à leitura tradicional, cfr. SILVA, Virgílio Afonso da. Princípios e regras: mitos e 

equívocos acerca de uma distinção. In: REVISTA LATINO-AMERICANA DE ESTUDOS CONSTI-
TUCIONAIS (1 (2003): 607-630). Belo Horizonte: Del-Rey, 2003.
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A nosso ver, o sistema constitucional é formado por normas as quais po-
dem ser classificadas para além da dicotomia entre princípios e regras. Parece-
-nos que os valores constitucionais podem se apresentar através de um tipo de 
norma constitucional específico, a norma-valor, que não se confunde com os 
princípios nem com as regras.

Aproveitando a distinção de CANOTILHO, vislumbramos que há uma 
categoria de normas constitucionais que possuem maiores abstração e grau de 
indeterminação que os princípios, estruturando o sistema a priori e aproximan-
do-se da ideia do direito justo pela preservação das normas pré-constitucionais.30

Essa norma constitucional traria tão somente a enunciação de um valor 
constitucional fundamental, sem reduzi-lo a qualquer tentativa de conceitua-
ção. Seria uma norma meramente declaratória de um valor.31

No Direito Brasileiro, essas normas-valor estariam presentes no corpus 
constitucional, mais precisamente no preâmbulo constitucional. É este o re-
positório dos valores supremos da ordem constitucional brasileira.32 Nele só 
há a enunciação desses valores constitucionais fundamentais sem a tentativa 
de sua conceituação.33

Entendemos que o corpus constitucional da Constituição Federal de 1988, 
permite a sua divisão estrutural em três partes: o preâmbulo constitucional, 
o corpo da constituição em sentido estrito (ou disposições constitucionais 

30 “Nesse sentido, a afirmação de uma ordem objetiva de valores busca retirar tais juízos axiológicos de 
um mero campo subjetivo, reconhecendo valores comuns a mais de um indivíduo. Uma ordem objetiva 
de valores, nesses termos, seria a consagração de enunciados valorativos inerentes a uma determinada 
comunidade em determinado momento histórico” (NASCIMENTO, Filippe Augusto dos Santos. A Di-
mensão Objetiva dos Direitos Fundamentais: é possível reconhecer os Direitos Fundamentais como uma 
ordem objetiva de valores? In: REVISTA DIREITO E LIBERDADE DA ESCOLA DA MAGISTRA-
TURA DO RN (v. 13, n. 1). Natal: ESMARN, 2011. P. 13).

31 Não desconhecemos da discussão sobre se os direitos fudamentais devem operar como uma ordem objetiva 
de valores, mas esse não é o ponto de desenvolvimento dessa questão. Como teremos oportunidade 
de explicar mais adiante, entendemos que os direitos fundamentais, embora consubstenciem valores, 
possuem uma função normativa em categoria própria, ora estando prescritos numa estrutura normativa 
principiológica ora numa regra. Afinal, embora haja uma maior proximidade entre valores e princípios 
do que entre ambos e os preceitos, aqueles representam conceitos diferentes entre si quando se busca um 
critério judicial decisor. 

32 As demais normas constitucionais, a haver contradições entre elas e o Preêmbulo, perdem a validade, 
posto que os valores contidos no texto preambular delimitam-nas e restringem-nas. Nesse sentido, cfr. 
MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2007. P. 438. 

33 CF/88. “Preâmbulo: Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Cons-
tituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais 
e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATI-
VA DO BRASIL”.
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permanentes: Arts. 1º - 250) e o ADCT (Art. 1º - 90).34 Assim, do preâmbulo 
constitucional se fariam deduzir de seu texto35 normas-valor, enquanto que do 
texto constitucional composto pelos arts. 1º - 250 e pelo ADCT,  deduziriam-se 
normas-princípios e/ou normas-preceitos.36

E como um sistema normativo que é, a Constituição teria nos princípios 
constitucionais as normas que densificam os valores constitucionais, explican-
do-os melhor, embora com um ainda alto grau de abstração e de indetermi-
nação37. Assim, se no Preâmbulo Constitucional, alude-se a um Estado Demo-
crático, este será densificado num modelo principiológico que, por exemplo, 
se traduz num princípio do pluralismo político38 e numa regra que impede a 
existência de partidos políticos que defendam programaticamente a violação 
dos direitos fundamentais39.

É de se salientar que adotamos a Tese da Relevância Jurídica do Preâm-
bulo Constitucional.40 41 

34 Consultamos a Constituição Federal atualizada até a EC n. 91/2016.
35 Lembramos aqui a distinção de GUASTINI, para quem a norma é a interpretação dada a um comando 

contido num texto norrmativo. Assim, o texto é o enunciado, e cada enunciado possui um comando nor-
mativo, podendo haver comando normativo em partes de um texto (enunciado) ou decorrente da junção 
de mais de um texto (enunciado). Cfr. GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier 
Latin, 2005. P. 95.

36 Em sentido próximo, mas sem se referir à norma-valor, cfr. MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da 
Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2007. P. 438.

37 Reproduzimos, assim, em certo sentido, o pensamento de ALEXY, para quem os princípios e valores 
estão intimamente relacionados, sendo, de um lado, “possível falar tanto de uma colisão e de um 
sopesamento entre princípios quanto de uma colisão e de um sopesamento entre valores”, e, de outro 
lado, da “realização gradual dos princípios corresponde à realização gradual dos valores”. Nesse 
sentido, “é possível transformar os enunciados sobre valores do Tribunal Constitucional Federal em 
enunciados sobre princípios, e enunciados sobre princípios ou máximas em enunciados sobre valores, 
sem que, com isso, haja perda de conteúdo” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São 
Paulo: Malheiros, 2008. P 144).

38 “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: (...) V - o 
pluralismo político”.

39 “Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a sobera-
nia nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e 
observados os seguintes preceitos”.

40 Conforme anota JORGE MIRANDA, a doutrina se divide em três posições distintas sobre o sentido 
jurídico do Preâmbulo, a saber: 1) a Tese da Irrelevância Jurídica, pela qual o Preâmbulo não se situa 
no domínio do Direito, sendo apenas uma certidão de origem e legitimidade do novo texto, com impor-
tância política e/ou histórica; 2) a Tese da Relevância Jurídica, pela qual o Preâmbulo é parte integrante 
da Constituição, não se distinguindo juridicamente das demais partes daquela; 3) a Tese da Relevância 
Jurídica Específica ou Indireta, pela qual o Preâmbulo participa das  características jurídicas da Consti-
tuição, mas sem se confudir com o articulado, podendo, no entanto, servir como diretriz hermenêutica. 
Cfr. MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2007. P. 437.

41 Embora não queiramos aqui desenvolver longamente o tema, temos que salientar que, no Brasil, a maio-
riada doutrina e Supremo Tribunal Federal defendem posição distinta, posto que não admitem que o 
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No entanto, filiamo-nos à citada tese, com a mitigação observada por 
INGO SARLET, no sentido de perceber que o preâmbulo possui estrutura 
textual heterogênea, tendo enunciados tanto de caráter normativo, quanto des-
providos destes (v. g. a expressão sob a proteção de Deus). Assim, as disposições 
normativas (valores), em grande parte reproduzidas nas normas permanentes 
(princípios e preceitos), são dotadas de força jurídica direta.42

Logo, os valores bioéticos de liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvi-
mento, pluralismo, não discriminação, paz, fraternidade, igualdade e justiça 
presentes no prâmbulo constitucional devem funcionar como critério inter-
pretativo de todas as demais normas do ordenamento jurídico brasileiro, bem 
como critério de interpretação conforme a Constituição43, compondo uma das 
funções da Bioconstituição.

3.2. Bioconstituição e Bloco de Constitucionalidade.

Esses valores, princípios e preceitos constitucionais não se encontram uni-
camente no texto constituicional (Constituição Formal)44, mas podem possuir 
outras fontes normativas. Afinal, num Estado de Direito, nomeadamente nos re-
gimes democráticos do tipo ocidental, desde logo, a idéia de subordinação à lei 
formal é usualmente complementada pela idéia de subordinação ao Direito.

O fato de haver a submissão do Estado ao Direito permite afirmar que 
o mesmo deve respeitar para além da lei formal, a Constituição, o Direito 
Internacional, os direitos fundamentais, os princípios gerais de direito e ainda 
os regulamentos, os atos constitutivos de direitos, bem como os contratos 
administrativos, pois constituem uma forma de vinculação que é equiparada 

Preâmbulo tenha força normativa própria, autônoma e direta, embora considerem que o mesmo tenha 
uma eficácia jurídica indireta, funcionando como critério de interpretação do direito, enquanto motiva-
ção de decisão judicial.

42 Cfr. SARLET, Ingo. et alli. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2016. P. 82.
43 IVO DANTAS entende que “o Preâmbulo funciona como limite implícito ao poder de reforma consti-

tucional, a partir do instante em que estabelece – e a repetição é proposital -, embora de forma sintética 
toda a ideologia constitucional” e, por isso, “a interpretação a ser dada a qualquer norma contida na 
Constituição, não poderá desconhecer o conteúdo que se encontra nesta peça vestibular, isso sem falar 
em que deverá ser considerado limite implícito ao exercício da mudança constitucional formal, assim 
entendida aquela que se faz de acordo com o determinado no próprio texto, onde as regras do Poder de 
reforma, como Poder Constituído, encontra seu” (DANTAS, IVO. Instituições de direito constitucional 
brasileiro. Curitiba: Juruá, 1999. Vol I. P. 254).

44 Adotamos a distinção mais basilar entre Constituição Material e Constituição Formal, pela qual a Cons-
tituição Material consiste num conjunto de normas com substância tipicamente constitucional (normas 
materialmente constitucionais), estejam ou não previstas num documento único, enquanto que a Cons-
tituição Formal é uma constituição escrita, consubstanciada nas normas constitucionais inseridas num 
documento solene e produzidas pelo exercício do poder constituinte, originário ou reformador. Cfr. 
SARLET, Ingo. et alli. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2016. P. 73 – 76; MIRAN-
DA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2007. P. 321.
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à legalidade. E é neste sentido ampliativo que se fala já não de legalidade, mas 
de juridicidade, de bloco legal e, mais atualmente, de bloco de constitucionalidade.45

A doutrina indica que MAURICE HAURIOU, apesar de considerar a lei 
formal como fonte principal, entende que a administração pública está sujeita 
e deve obediência a esse bloco de legalidade que se traduz na submissão da ativi-
dade administrativa a uma legalidade lato sensu.46

Na definição de MARCELO REBELO DE SOUSA “chama-se bloco de 
legalidade ao conjunto formado pelos princípios e pelas regras constitucionais, 
internacionais e legais, bem como por atos como os regulamentos administra-
tivos, os contratos administrativos e de direito privado e atos administrativos 
constitutivos de direitos, que, nos termos da lei, condicionam a atuação da 
administração pública”47.

Assim, o Bloco de Constitucionalidade consiste no conjunto de normas 
materialmente constitucionais que pode servir de paradigma de controle de 
constitucionalidade48, em especial de normas concernentes à estrutura e à or-
ganização do poder, bem com aos direitos fundamentais.49

45 Em que pese entendermos que há uma evolução nos conceitos de bloco de legalidade e bloco de 
constitucionalidade, não iremos desenvolver a questão, pelo que utilizaremos ambas as expressões de 
modo equivalente.

46 Cfr. CORREIA, Sérvulo. Noções de Direito Administrativo. Lisboa: Editora Danúbio, 1982. V.I. p. 233.
47 SOUSA, Marcelo Rebelo de. Lições de Direito Administrativo. Lisboa: s.n, 1994-1995. p. 105.
48 As origens do bloco de constitucionalidade remontam a uma decisão do Conselho Constitucional da 

França, de 16 de julho de 1971, na qual se definiu o valor jurídico do Preâmbulo da Constituição de 
1958 (leading case francês),  com a Corte entendendo que qualquer contrariedade normativa ao respec-
tivo preâmbulo seria inconstitucional. Interessante observar que o Preâmbulo da Constituição Francesa, 
textualmente refere que o povo francês proclama solenemente o seu compromisso com os direitos hu-
manos e os princípios da soberania nacional, conforme definido pela Declaração de 1789, confirmada e 
completada pelo Preâmbulo da Constituição de 1946, bem como com os direitos e deveres definidos na 
Carta Ambiental de 2004, pelo que, nos termos da decisão supracitada, devem ser tidos por integrado 
àquela Constituição, na qualidade de integrantes do bloco de constitucionalidade. Assim, “Conselho 
Constitucional da França, em especial após a decisão de 16 de julho de 1971, que alargou o bloco de 
constitucionalidade francês, deu, então, nova visão ao constitucionalismo daquele Estado, afastando
-o do dogma exegético. Na França, a sua importância residiu, por um lado, em incorporar os direitos 
fundamentais não constantes na sua constituição, realçar a possibilidade de uma hermenêutica menos 
exegética e, por outro, discutir que determinadas normas possuem valor constitucional. Por conseguinte, 
o bloco de constitucionalidade francês se foca mais na possibilidade que outras normas tenham o mesmo 
valor da constituição e que sejam incluídas como componente da mesma. A partir do reconhecimento do 
seu valor constitucional é que poderiam ser invocadas como parâmetro de controle em face da legislação 
ordinária” (SOUZA, Sueine Patrícia Cunha de. Bloco de Constitucionalidade e Supremacia Material: 
fundamentos e ampliação do parâmetro de controle constitucional. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012. P. 84).

49 “PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL EM FACE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE 
DIREITOS HUMANOS. (...). POSIÇÃO HIERÁRQUICO-NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNA-
CIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. Desde a adesão 
do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano de 1992, não 
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Para WALBER AGRA, o bloco de constitucionalidade é constituído dos 
princípios, estejam contidos ou não na Carta Magna, que compartilham a 
mesma ideia de Constituição Material, unidos, assim, por um mesmo núcleo 
valorativo, agasalhando a percepção de ordem constitucional global, valendo-
-se aqui do ensinamento de CANOTILHO.50

Numa acepção ainda mais ampla se pode colocar normas não escritas, 
como o costume constitucional e a nível legislativo. Os elementos da legalida-
de, assim, não se restringem às normas jurídicas escritas, de tipo legislativo e 
regulamentar. Inclusive, em Portugal, existe jurisprudência do STA que consi-
dera que a invalidade dos atos administrativos pode resultar da violação dos 
princípios gerais de direito51.

há mais base legal para prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais 
sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, 
porém acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos huma-
nos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior 
ou posterior ao ato de adesão.” (STF. RE 349703-RS. Pleno. DJe 04/06/2009).

50 “Mas qual é o estalão normativo de acordo com o qual se deve controlar a conformidade dos actos 
normativos? As respostas a este problema oscilam fundamentalmente entre duas posições: (1) o parâ-
metro constitucional equivale à constituição escrita ou leis com valor constitucional formal, e daí que a 
conformidade dos actos normativos só possa ser aferida, sob o ponto de vista da sua constitucionalidade 
ou inconstitucionalidade, segundo as normas e princípios escritos da constituição (ou de outras leis for-
malmente constitucionais); (2) o parâmetro constitucional é a ordem constitucional global, e, por isso, o 
juízo de legitimidade constitucional dos actos normativos deve fazer-se não apenas segundo as normas e 
princípios escritos das leis constitucionais, mas também tendo em conta princípios não escritos integran-
tes da ordem constitucional global. Na perspectiva (1), o parâmetro da constitucionalidade (= normas 
de referência, bloco de constitucionalidade) reduz-se às normas e princípios da constituição e das leis 
com valor constitucional; para a posição (2), o parâmetro constitucional é mais vasto do que as normas 
e princípios constantes das leis constitucionais escritas, devendo alargar-se, pelo menos, aos princípios 
reclamados pelo ‘espírito’ ou pelos ‘valores’ que informam a ordem constitucional global” (CANOTI-
LHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 2002. p. 919).

51 CORREIA, Sérvulo. Noções de Direito Administrativo. Lisboa: Editora Danúbio, 1982. V.I. p. 233. “E vai 
ainda mais longe jurisprudência do STA. No Acórdão da 1ª seção de 30 /06/67, afirma-se que o Estado viola a 
legalidade e desrespeita os direitos que para os particulares resultam de atos administrativos de que sejam des-
tinatários ou de contratos administrativos. (...) A este propósito pode ler-se no aludido acórdão: ‘A obrigação 
de respeito, por parte da administração, do conteúdo dos respectivos atos unilaterais, por via da autovinculação 
que os mesmos atos representam, incluindo os efeitos que a administração escolheu e determinou, no âmbito 
em que tal lhe é permitido, pode até filiar-se ou integra-se no princípio da legalidade, que domina a atividade 
administrativa. É que este princípio, que constitui um princípio fundamental da nossa ordem jurídica e emerge 
do próprio conceito de Estado de Direito parece abranger, para além do respeito das normas jurídica, o das 
vinculações resultantes das manifestações de vontade destinadas à produção de efeitos em casos concretos, até 
porque as mesmas, precisamente por aquele primeiro aspecto, tem de se conformar com as normas jurídicas, 
daí, que a vinculação no citado segundo aspecto se possa basear, afinal, na vinculação a que se refere o pri-
meiro. Repare-se, mesmo que a configuração do princípio da legalidade, na amplitude acima referida, parece 
confirmada pela possibilidade de impugnação contenciosa dos atos administrativos – que é sempre baseada 
em ilegalidade – com fundamento da violação de contrato administrativo, uma vez que este não tem natureza 
normativa’” (CORREIA, Sérvulo. Noções de Direito Administrativo. Lisboa: Editora Danúbio, 1982. V.I. p. 
234-235).
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Nessa medida, a Administração Pública, a nosso ver, é forçada a ter uma 
atitude mais proativa na defesa, na garantia e na concretização dos direitos e 
liberdades fundamentais, surgindo “como guardiã do ‘Estado de direitos funda-
mentais’, assumindo, ao invés dos tribunais, um estatuto de guardião média”52.

Entendemos que, no Brasil, além das disposições permanentes da Constitui-
ção, também fazem parte do bloco de constitucionalidade o Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT), os dispositivos das Emendas Constitucio-
nais não formalmente inseridos no corpo da Constituição, os Tratados Internacio-
nais de Direitos Humanos, em especial os aprovados com o procedimento especí-
fico das Emendas Constitucionais (art. 5º, §3º, CF), e os princípios constitucionais 
implícitos e as disposições normativas do Preâmbulo Constitucional.53

52 Neste sentido, OTERO, Paulo. O Poder de Substituição em Direito Administrativo: enquadramento 
dogmático-constitucional. Lisboa: Lex, 1995. p. 550 (no geral, cfr. p. 531 e segs). 

53 Inclusive, o STF reconhece a expressão “bloco de constitucionalidade”, considerando-se a ADI 514/PI o leading 
case, verbis: “FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA. REVOGAÇÃO TÁCITA DE UMA DAS NOR-
MAS LEGAIS IMPUGNADAS E MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO PARÂMETRO DE CONTROLE 
INVOCADO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DIPLOMAS LEGISLATIVOS QUESTIONADOS. HIPÓTE-
SES DE PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DIRETA, QUANDO SUPERVENIENTES AO SEU AJUIZA-
MENTO. A NOÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE COMO CONCEITO 
DE RELAÇÃO. A QUESTÃO PERTINENTE AO BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE. POSIÇÕES 
DOUTRINÁRIAS DIVERGENTES EM TORNO DO SEU CONTEÚDO. O SIGNIFICADO DO BLOCO 
DE CONSTITUCIONALIDADE COMO FATOR DETERMINANTE DO CARÁTER CONSTITUCIONAL, 
OU NÃO, DOS ATOS ESTATAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DEDUZIDA EM SEDE DE CONTROLE 
ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. DEVER PROCESSUAL, QUE INCUMBE AO AUTOR DA AÇÃO 
DIRETA, DE FUNDAMENTAR, ADEQUADAMENTE, A PRETENSÃO DE INCONSTITUCIONALIDA-
DE. SITUAÇÃO QUE LEGITIMA O NÃO-CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA. PRECEDENTES.- A 
revogação superveniente do ato estatal impugnado, ainda que tácita, faz instaurar situação de prejudicialidade, 
que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade. Precedentes.- Não se 
conhece da ação direta, sempre que a impugnação nela veiculada revelar-se destituída de fundamentação jurídica 
ou desprovida de motivação idônea e adequada. Em sede de fiscalização normativa abstrata, não se admite impug-
nação meramente genérica de inconstitucionalidade, tanto quanto não se permite que a alegação de contrariedade 
ao texto constitucional se apóie em argumentos superficiais ou em fundamentação insuficiente. Lei nº 9.868/99, 
art. 4º, “caput”. Precedentes.- A definição do significado de bloco de constitucionalidade - independentemente da 
abrangência material que se lhe reconheça (a Constituição escrita ou a ordem constitucional global)- reveste-se 
de fundamental importância no processo de fiscalização normativa abstrata, pois a exata qualificação conceitual 
dessa categoria jurídica projeta-se como fator determinante do caráter constitucional, ou não, dos atos estatais 
contestados em face da Carta Política.- A superveniente alteração/supressão das normas, valores e princípios que 
se subsumem à noção conceitual de bloco de constitucionalidade, por importar em descaracterização do parâmetro 
constitucional de confronto, faz instaurar, em sede de controle abstrato, situação configuradora de prejudicialidade 
da ação direta, legitimando, desse modo - ainda que mediante decisão monocrática do Relator da causa (RTJ 
139/67) -, a extinção anômala do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade.Doutrina. Preceden-
tes. (...) Sendo assim, e quaisquer que possam ser os parâmetros de controle que se adotem - a Constituição escrita, 
de um lado, ou a ordem constitucional global, de outro (LOUIS FAVOREU/FRANCISCO RUBIO LLORENTE, 
“El bloque de la constitucionalidad”, p. 95/109,itens ns. I e II, 1991, Civitas; J. J. GOMES CANOTILHO, “Direito 
Constitucional”, p. 712, 4ª ed., 1987, Almedina, Coimbra, v.g.) -, torna-se essencial, para fins de viabilização do 
processo de controle normativo abstrato, que tais referências paradigmáticas encontrem-se, ainda, em regime de 
plena vigência, pois, como precedentemente assinalado, o controle de constitucionalidade, em sede concentrada, 
não se instaura, em nosso sistema jurídico, em função de paradigmas históricos,consubstanciados em normas 
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E aqui avançamos no sentido de que em se tratando de valores bioéticos 
como a dignidade da pessoa humana e da vida humana, valores fundantes e prin-
cípios constitucionais fundamentais do ordenamento jurídico luso-brasileiro, 
gozando, inclusive, de um status supraconstitucional, a noção de bloco de 
constitucionalidade se impõe, podendo a Bioconstituição incluir todas as nor-
mas que componham aquele bloco.54

3.3. Bioconstituição: conceito adotado.

Nesse diapasão, preferimos avançar para, em sentido próximo ao que 
fazem IVO DANTAS, OLIVEIRA BARACHO, DAURY FABRIZ e JOÃO 
LOUREIRO, vislumbrarmos uma Bioconstituição, entendida esta como um 
conjunto de normas constitucionais (valores, princípios e regras) decorren-
tes do bloco de constitucionalidade que tem por princípios informativos a 
dignidade humana, a proteção à vida e à identidade humanas55, tendo em 

que já não mais se acham em vigor, ou, embora vigendo, tenham sofrido alteração substancial em seu texto. (...) 
É certo que o Supremo Tribunal Federal não está condicionado, no desempenho de sua atividade jurisdicional, 
pelas razões de ordem jurídica invocadas como suporte da pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo autor 
da ação direta. Tal circunstância, no entanto, não suprime, à parte, o dever processual de motivar o pedido e de 
identificar, na Constituição, em obséquio ao princípio da especificação das normas, os dispositivos alegadamente 
violados pelo ato normativo que pretende impugnar. Impõe-se, ao autor, no processo de controle concentrado de 
constitucionalidade, indicar as normas de referência - que são aquelas inerentes ao ordenamento constitucional e 
que se revestem, por isso mesmo, de parametricidade - em ordem a viabilizar, com apoio em argumentação con-
sistente, a aferição da conformidade vertical dos atos normativos de menor hierarquia. Quaisquer que possam ser 
os parâmetros de controle que se adotem - a Constituição escrita ou a ordem constitucional global (J. J. GOMES 
CANOTILHO, “Direito Constitucional”, p. 712, 4a ed., 1987, Almedina, Coimbra) -, não pode o autor deixar de 
referir,para os efeitos mencionados, quais as normas, quais os princípios e quais os valores efetiva ou potencial-
mente lesados por atos estatais revestidos de menor grau de positividade jurídica, sempre indicando, ainda, os 
fundamentos, a serem desenvolvidamente expostos, subjacentes à argüição de inconstitucionalidade. Esse dever 
de fundamentar a argüição de inconstitucionalidade onera e incide sobre aquele que faz tal afirmação, assumindo, 
por isso mesmo, um caráter de indeclinável observância (ADI 561/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).Não cabe, 
desse modo, ao Supremo Tribunal Federal, substituindo-se ao autor, suprir qualquer omissão que se verifique na 
petição inicial. Isso porque a natureza do processo de ação direta de inconstitucionalidade, que se revela instrumen-
to de grave repercussão na ordem jurídica interna, impõe maior rigidez no controle dos seus pressupostos formais 
(RTJ 135/19, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - RTJ 135/905, Rel. Min. CELSO DE MELLO) (...)Comuni-
que-se, após o trânsito em julgado da presente decisão.Arquivem-se os presentes autos.Publique-se.Brasília, 24 de 
março de 2008.Ministro CELSO DE MELLO Relator (STF - ADI: 514 PI, Relator: Min. CELSO DE MELLO, 
Data de Julgamento: 24/03/2008,  Data de Publicação: DJe-056 DIVULG 28/03/2008 PUBLIC 31/03/2008).

54 Logo, há, inclusve, a possibilidade de a Administração Pública, sempre que paire a mínima ameaça de lesão a 
esses bens jurídicos, na ausência de lei regulamentadora, possa desenvolver uma atividade diretamente fundada 
na constituição, criando atos administrativos praeter legem. Neste sentido, OTERO, Paulo. O Poder de Substi-
tuição em Direito Administrativo: enquadramento dogmático-constitucional. Lisboa: Lex, 1995. p. 562 e segs 
(em especial, cfr. p. 562, 568, 574 e 575).

55 Ou como precisamente descreve JOÃO LOUREIRO: “A bioconstituição é a constituição da vida humana 
(teoria personocêntrica, mas não indiferente à tutela dos animais e da natureza), dos seus pressupostos 
biológico-psíquico-espiriturais, bem como das condições naturais, que são pressuposto da existência e da 
qualidade da vida humana” (LOUREIRO, João Carlos. Constituição e biomedicina: contributo para uma 
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vista também as suas relações com as Ciências da Saúde, englobando assim a 
perspectiva da pessoa humana como indivíduo, como membro de uma dada 
coletividade e como parte da humanidade.

Parece-nos que, assim, nesse conceito¸ estão contempladas todas as di-
mensões da Bioética, posto que a interpretação da ordem jurídica a partir da 
Bioconstituição se dará tanto para alcançar a bioética clínica (em especial, quando 
se preocupe com o indivíduo), quanto a bioética social ou a bioética global (em 
especial, quando se preocupe com a coletividade) ou ainda quanto a bioética 
profunda (em especial, quando se preocupe com a humanidade).

Ademais, em razão da Bioconstituição contemplar a proteção da dignidade, 
vida e identidade humanas, esse conceito permite a emergência de um direito 
ao projeto de vida, posto que a ideia de um projeto de vida se realiza indivíduo, 
como membro de uma dada coletividade e como parte da humanidade.

4. BIOCONSTITUIÇÃO GLOBAL: UNIVERSALIZAÇÃO DOS 
VALORES BIOÉTICOS?

4.1. O tratamento do valores bioéticos pelo Direito Internacional.

Parece-nos, no entanto, que, num mundo globalizado como o contem-
porâneo, o fenômeno do Direito Constitucional não pode mais se afastar 
das situações que nessa matéria venham a receber tratamento pelo Direito 
Internacional56 57, o qual, inclusive, num processo expansivo vem quali-

teoria dos deveres bioconstitucionais na esfera da genética humana. Dissertação (Doutoramento em Ciên-
cias Jurídico Políticas) – Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2003. P. 368).

56 Nesse sentido, ARMANDO GUEDES afirma que, “de diverso modo, embora a constitucionalização do direito 
internacional também ela é susceptível de ser tomada em duas diferentes acepções, a cada uma das quais cabe uma 
área subtemática distinta abrangendo assuntos e questões próprias e entre si diferenciados. A primeira acepção 
reflete a cada vez mais vincada preocupação do Estado com as relações internacionais e, no quadro delas, com a 
ação a desenvolver extra muros pelos seus órgãos, de par com a percepção cada vez mais aguda de criar condi-
ções capazes de lhes incutir estabilidade e continuidade fixando a lei fundamental as linhas mestras a que deverá 
obedecer a disciplina a que terão de ficar sujeitas. O que na prática se traduz na multiplicação das regras e normas 
constitucionais relativas à vida de relação externa em que por intermédio deles participa. E isto tendo no que com 
respeito ao exercício do ins legationis e do ins tractuum se relaciona com a distribuição articulada de competências 
entre os órgãos soberanos, como naquilo que em razão da crescente influência do direito internacional sobre o 
direito interno constitui a origem do sentimento cada vez mais divulgado de que este (o direito interno) se não deve 
sobrepor àquele (o direito internacional) e antes a ele se deve acomodar ou com ele coordenar. O que por seu termo 
determina, e funciona como justificação, de recíproca posição que as regras e normas de um e outro ordenamento 
devem internamente ocupar. A segunda acepção arranca da idéia de que o necessivo aperfeiçoamento da discipli-
na instituída pelo direito internacional implica em conjunto de regras e de normas estáveis de cúpula, à imagem 
daquelas que nas ordens e ordenamentos internos formam a respectiva lei fundamental” (GUEDES, Armando M. 
Marques. A Internacionalização do Direito Constitucional e a Constitucionalização do Direito Internacional. In: 
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG (n. 35, 1995). Belo Horizonte: UFMG, 1995. P. 231).

57 Esta também é a preocupação de JOÃO LOUREIRO, o qual questiona se se pode falar em uma consti-
tuição da comunidade internacional, ou constituições macrorregionais. Cfr. LOUREIRO, João Carlos. 
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ficando, por exemplo, o genoma humano como patrimônio comum da 
humanidade.58

O movimento simultâneo de internacionalização do Direito Constitu-
cional e de uma constitucionalização do Direito Internacional é sentido mais 
recentemente a partir do pós-guerra com os enunciados da Carta das Nações 
Unidas59, embora tenha suas raízes apontadas já no séc. XVII60, quando FRAN-
CISCO SUÁREZ afirma que o direito internacional tem por fundamento o 
gênero humano.61

Para FRANCISCO SUÁREZ, o gênero humano, embora vivendo em po-
vos e reinos diversos, não deixa de ter unidade, não somente específica, mas 
também política e moral, devendo, por isso, cada Estado Soberano, por ser 
parte desse universo, deve possuir uma base normativa comum, o Direito 
Internacional, no que concerne ao gênero humano.62

ARMANDO GUEDES destaca que esse movimento de progressiva inter-
nacionalização do Direito Constitucional decorre do fato de que as Constitui-
ções Nacionais cada vez mais proclamam solenemente a adesão a princípios 
gerais do Direito Internacional. Na lógica reversa, de uma constitucionaliza-
ção do Direito Internacional, o que se busca obter são “uma estrutura orgâni-

Constituição e biomedicina: contributo para uma teoria dos deveres bioconstitucionais na esfera da 
genética humana. Dissertação (Doutoramento em Ciências Jurídico Políticas) – Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, Coimbra, 2003. P. 153.

58 CLOTET, Joaquim. Bioética: uma aproximação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006. P. 113; GROS ES-
PIELL, Héctor. Constitución y Bioética. In: CASABONA, Carlos María Romeo et. alli., DERECHO 
BIOMÉDICO Y BIOÉTICA. Granada: Comares, 1998. P. 138.

59 Cfr. GUEDES, Armando M. Marques. A Internacionalização do Direito Constitucional e a Constitucio-
nalização do Direito Internacional. In: REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG (n. 35, 
1995). Belo Horizonte: UFMG, 1995. P. 226.

60 Nesse sentido PAULO CASELLA lembra que “a conjugação dos descobrimentos, resultado das 
grandes navegações, leva ao estabelecimento de zonas de influência e de exploração colonial euro-
peias em outros continentes”, realidade a qual se se tentou regular de várias formas. E prossegue, 
afirmando que “inicialmente foram, essas áreas de dominação colonial, estipuladas entre Bulas 
papais e, posteriormente, pelo tratado bilateral de Tordesilhas (1494)”, do que conclui que há a 
“mutação do sistema medieval (hierárquico e centralizado) para o moderno modelo interestatal, não 
hierarquizado”, tendo, assim, o Direito Internacional se originado do contexto ibérico de então. Cfr. 
CASELLA, Paulo Borba. 400 anos do De Legibus de Francisco Suarez (1548-1617). In: Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (v. 106/107 p. 25 - 33 jan./dez. 2011/2012). São 
Paulo: USP, 2012. P. 28.

61 LOUREIRO, João Carlos. Constituição e biomedicina: contributo para uma teoria dos deveres biocons-
titucionais na esfera da genética humana. Dissertação (Doutoramento em Ciências Jurídico Políticas) 
– Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2003. P. 154.

62 SUAREZ, Francisco. De legibus ac Deo legislatore (1612; Lib. II, caput XIX, “Utrum jus gentium dis-
tinguatur à naturali tanquam simpliciter positium humanum”, n. 9). Disponível em https://archive.org/
details/tractatusdelegi01sugoog.  Acesso em 02.11.2016. Cfr. também CASELLA, Paulo Borba. 400 
anos do De Legibus de Francisco Suarez (1548-1617). In: Revista da Faculdade de Direito da Universi-
dade de São Paulo (v. 106/107 p. 25 - 33 jan./dez. 2011/2012). São Paulo: USP, 2012. P. 27 – 32.
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ca” e “uma estrutura normativa” semelhantes àquelas que no direito interno 
são atribuídas às normas constitucionais.63

Para THOMAS COTTIER e MAYA HERTIG, durante o século XX o 
conceito de coexistência entre os dois sistemas jurídicos ainda modela o di-
reito internacional, mas, cada vez mais, os limites entre cada uma daquelas 
esferas vêm gradualmente sendo eliminados. Daí que haveria uma mudança 
de papel do direito internacional, tendo o mesmo evoluido de um Direito 
de Coexistência para um direito de Cooperação, abordando cada vez mais as 
questões domésticas e, parcialmente, a uma lei regional ou mesmo global de 
integração64.

Nessa senda, a Constituição Brasileira ao firmar no seu art. 4º65 os princí-
pios a que se deve filiar no trato das relações internacionais brasileiras termina 
por aderir ao modelo preconizado pela Carta das Nações Unidas66.

Por seu turno, a Constituição Portuguesa, além de também acolher aque-
le modelo nos seus arts. 7º e 8º67, avança ainda mais ao proclamar no seu 

63 Cfr. GUEDES, Armando M. Marques. A Internacionalização do Direito Constitucional e a Constitucio-
nalização do Direito Internacional. In: REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG (n. 35, 
1995). Belo Horizonte: UFMG, 1995. P. 226 – 231.

64 COTTIER, Thomas; HERTIG, Maya. The prospects of 21st Century Constitutionalism. In: MAX 
PLANCK YEARBOOK OF UNITED NATIONS LAW (Volume 7, 2003, 261 – 328). Leiden: Konin-
klijke Brill, 2003. P. 267.

65 “CF/88 – Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguin-
tes princípios: I - independência nacional; II - prevalência dos direitos humanos; III - autodeterminação 
dos povos; IV - não-intervenção; V - igualdade entre os Estados; VI - defesa da paz; VII - solução 
pacífica dos conflitos; VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX - cooperação entre os povos para o 
progresso da humanidade; X - concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do 
Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando 
à formação de uma comunidade latino-americana de nações”.

66 “O que é de modo particular evidente nas regras e normas constitucionais de caráter programático, 
que se multiplicam como traço distintivo próprio, e por isso mesmo largamente difundido, dos textos 
constitucionais contemporâneos” (GUEDES, Armando M. Marques. A Internacionalização do Direito 
Constitucional e a Constitucionalização do Direito Internacional. In: REVISTA DA FACULDADE DE 
DIREITO DA UFMG (n. 35, 1995). Belo Horizonte: UFMG, 1995. P. 226).

67 “CRP - Artigo 7.º Relações internacionais: 1. Portugal rege-se nas relações internacionais pelos princí-
pios da independência nacional, do respeito dos direitos do homem, dos direitos dos povos, da igualdade 
entre os Estados, da solução pacífica dos conflitos internacionais, da não ingerência nos assuntos inter-
nos dos outros Estados e da cooperação com todos os outros povos para a emancipação e o progresso da 
humanidade. 2. Portugal preconiza a abolição do imperialismo, do colonialismo e de quaisquer outras 
formas de agressão, domínio e exploração nas relações entre os povos, bem como o desarmamento geral, 
simultâneo e controlado, a dissolução dos blocos político-militares e o estabelecimento de um sistema 
de segurança colectiva, com vista à criação de uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e a 
justiça nas relações entre os povos. 3. Portugal reconhece o direito dos povos à autodeterminação e inde-
pendência e ao desenvolvimento, bem como o direito à insurreição contra todas as formas de opressão. 
4. Portugal mantém laços privilegiados de amizade e cooperação com os países de língua portuguesa. 
5. Portugal empenha-se no reforço da identidade europeia e no fortalecimento da acção dos Estados 
europeus a favor da democracia, da paz, do progresso económico e da justiça nas relações entre os 
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art.16º, n. 2, que as normas constitucionais ou legais referentes a direitos fun-
damentais devem ser interpretadas de acordo com a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem.

Destaca-se que perante o ordenamento jurídico português a importância 
da Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH) é inquestionável, 
em face do disposto no art. 16º, nº 2, da Constituição da República Portugue-
sa (CRP)68, surgindo, a Declaração, como verdadeira diretriz interpretativa de 
todos os preceitos sobre direitos fundamentais. 

Para PAULO OTERO, o legislador constituinte, através do disposto no 
art. 16º, nº 2, auto-subordinou a Constituição “a nível interpretativo em maté-
ria de direitos fundamentais à DUDH, daí resultando um valor supraconstitu-
cional da Declaração Universal” 69. 

JORGE MIRANDA manifesta-se contrariamente a este entendimento, 
argumentando que o art. 16º, nº 2, não deve ser considerado de forma isola-
da, como que alçado a norma superior às demais, pois a recepção que o refe-
rido artigo opera se dá no âmbito da Constituição nuclear. Dessa forma, “se, 
por hipótese, uma qualquer norma constitucional originária for contrária à 

povos. 6. Portugal pode, em condições de reciprocidade, com respeito pelos princípios fundamentais do 
Estado de direito democrático e pelo princípio da subsidiariedade e tendo em vista a realização da coesão 
económica, social e territorial, de um espaço de liberdade, segurança e justiça e a definição e execução 
de uma política externa, de segurança e de defesa comuns, convencionar o exercício, em comum, em 
cooperação ou pelas instituições da União, dos poderes necessários à construção e aprofundamento da 
união europeia. 7. Portugal pode, tendo em vista a realização de uma justiça internacional que promova 
o respeito pelos direitos da pessoa humana e dos povos, aceitar a jurisdição do Tribunal Penal Inter-
nacional, nas condições de complementaridade e demais termos estabelecidos no Estatuto de Roma.  
Artigo 8.º Direito internacional: 1. As normas e os princípios de direito internacional geral ou comum 
fazem parte integrante do direito português. 2. As normas constantes de convenções internacionais re-
gularmente ratificadas ou aprovadas vigoram na ordem interna após a sua publicação oficial e enquanto 
vincularem internacionalmente o Estado Português. 3. As normas emanadas dos órgãos competentes das 
organizações internacionais de que Portugal seja parte vigoram directamente na ordem interna, desde 
que tal se encontre estabelecido nos respectivos tratados constitutivos. 4. As disposições dos tratados 
que regem a União Europeia e as normas emanadas das suas instituições, no exercício das respectivas 
competências, são aplicáveis na ordem interna, nos termos definidos pelo direito da União, com respeito 
pelos princípios fundamentais do Estado de direito democrático”.

68 “Artigo 16.º Âmbito e sentido dos direitos fundamentais: 1. Os direitos fundamentais consagrados na 
Constituição não excluem quaisquer outros constantes das leis e das regras aplicáveis de direito interna-
cional. 2. Os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpreta-
dos e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem”.

69 OTERO, Paulo. Declaração Universal dos Direitos do Homem e Constituição: a inconstitucionalidade 
de normas inconstitucionais? In: REVISTA O DIREITO [Ano 122º – 1990 – III-IV (Julho-Dezembro)]. 
Lisboa: Associação Promotora de “O Direito”, 1990. p. 605 e segs. Cfr. também QUEIRÓ, Afonso. 
Lições de Direito Administrativo. Coimbra: 1976 (policopiadas). P. 325-326; GUEDES, Armando M. 
Marques. A Internacionalização do Direito Constitucional e a Constitucionalização do Direito Inter-
nacional. In: REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG (n. 35, 1995). Belo Horizonte: 
UFMG, 1995. P. 226.
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Declaração, então isso apenas significará que aí não funciona a recepção, que 
essa norma constitucional limita o alcance do art. 16º, nº 2”70. 

No entanto, JORGE MIRANDA parece aplacar o seu posicionamento ao 
admitir que a supraconstitucionalidade da DUDH pode ser admitida quando se 
refiram aos princípios da Declaração que são de jus cogens, mas, salienta que 
“estes prevalecem por si próprios, e não por força do art.16º, nº 2”71.

4.2. Bioconstituição Mundial

Em face dessa percepção da diluição das fronteiras entre o direito consti-
tucional e o direito internacional quando se trata de matéria bioética, JOÃO 
LOUREIRO avança naquilo que convencionou designar como Bioconstituição 
Mundial, cujo princípio-base é a dignidade humana72.

ÁNGELA APARISI MIRALLES desenvolve a ideia de que o princípio 
da dignidade humana representa o fundamento de um biodireito global.73 
Portanto, é possível vislumbrar que as questões bioéticas podem ser uma 
das bases do que se avança como um Direito Constitucional Mundial74, 
formado este “por questões de juridicidade básicas do constitucionalismo 
ocidental, conquanto as decisões finais sejam restritas a cada Estado indi-
vidualmente considerado”75.

JEAN CORNIL prevê que estamos a caminho da transformação da 
Constituição dos Estados em uma bioconstituição, a qual funcionaria em esca-
la planetária, e concebe que essa passagem se dará através de uma democracia 
ecológica. Para ele, “la transformation de la loi fondamentale de nos Etats où une 
bioconstitution, ‘le préfixe renvoyant à la biosphère et à sa finitude’, qui consacrerait 
de nouveaux objectifs constitutionnels: le respect des limites à l’échelle nationale et 

70 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 2000. Tomo II. 
P. 39.

71 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 2000. Tomo II.p. 39. 
Cfr., também, MIRANDA, Jorge. A Constituição de 1976: Formação, Estrutura, Princípios Fundamen-
tais. Lisboa: Livraria Petrony, 1978. p. 180 e segs., e, MIRANDA, Jorge. Direito Internacional Público. 
Lisboa: Pedro Ferreira Editor, 1995. V. I. p. 141 e segs.

72  LOUREIRO, João Carlos. Os Genes do Nosso (Des)Contentamento (Dignidade Humana e Genética: 
Notas de Um Roteiro). In: DIREITO PÚBLICO (Nº 5 – Jul-Ago-Set/2004 – Doutrina Estrangeira). 
Brasília: IDP, 2004. P. 121.

73 Cfr. MIRALLES, Ángela Aparisi. El Principio de la Dignidad Humana como Fundamento de un Biode-
recho Global. In: CUADERNOS DE BIOÉTICA (XXIV 2013/2ª. P. 201 – 221). Disponível em http://
www.aebioetica.org/revistas/2013/24/81/201.pdf.

74 Temas outros nos parecem ser as outras bases desse modelo, como, por exemplo, combate ao terrorismo, 
combate à corrupção, combate ao tráfico internacional de entorpecentes, combate ao tráfico internacio-
nal de pessoas, proteção aos direitos autorais em suas diversas manifestações.

75 MORAES, Guilherme Peña de. ConstitucionalismoMultinacional. Uso persuasivo da Jurisprudência 
Estrangeira pelos Tribunais Constitucionais. São Paulo: Atlas, 2015. P. 01. 
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internationale, (…), et la mise en œuvre d’une gestion concertée à tous les niveaux de 
pouvoir des ressources naturelles”.76

ROBERTO ANDORNO entende que estamos a assistir o emergir de um 
Biodireito Internacional, o qual pode ser considerado como uma extensão do 
Direito Internacional dos Direitos Humanos aplicado à biomedicina. Assim, 
esse Biodireito Internacional teria por objetivo funcionar como um sistema nor-
mativo destinado a promover tanto as práticas clínicas quanto as pesquisas 
biomédicas em harmonia com os direitos humanos, o que apenas seria pos-
sível à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da precaução e da 
responsabilidade intergeracional.77

Interessante notar que esse constitucionalismo multinacional, para usar a 
terminologia cunhada por GUILHERME PEÑA DE MORAES78, já encontra 
antecedentes remotos em STUART MILL, o qual ao analisar a imposição pela 
lei das normas de conduta, adverte que, embora as leis não sejam iguais e “no 
two ages, and scarcely any two countries, have decided it alike; and the decision o fone 
age or country is a wonder to another”79.

4.3. O conteúdo da Bioconstituição no Brasil e em Portugal

Logo, os valores bioéticos de liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvi-
mento, pluralismo, não discriminação, paz, fraternidade, igualdade e justiça 
presentes no prâmbulo constitucional devem funcionar como critério inter-
pretativo de todas as demais normas do ordenamento jurídico brasileiro, bem 
como critério de interpretação conforme a Constituição, compondo uma das 
funções da Bioconstituição.

JOÃO LOUREIRO concebe que na Bioconstituição portuguesa há uma série 
de princípios e regras formalmente inseridos no texto constitucional. Assim, 
em especial por força da Revisão Constitucional de 1997, a Constituição Por-
tuguesa de 1976, na esteira do preconizado por CANOTILHO, consagrou o 
sentido biomédico de Constituição. Dessa forma, seriam normas bioconstitucionais 
os arts. 1º (dignidade da pessoa humana); 13º, n. 2 (princípio da igualdade); 
24º (direito à vida); 25º (direito à integridade pessoal); 26º (identidade pessoal 

76 Cfr. CORNIL, Jean. Pour une Bioconstitution: a propos de l’ouvrage de Dominique Bourg et Kerry 
Whiteside, ‘Vers une démocratie écologique’. In: PRÉSENCE ET ACTION CULTURELLES (Octobre 
2010). Seuil: La république des idées, 2010. Disponível emhttp://liege.mpoc.be/articles/Cornil-Jean_
Pour-une-bioconstitution_octobre2010.pdf.

77 Cfr. ANDORNO, Roberto. Principles of International Biolaw: seeking common ground at the intersec-
tion of bioethics and human rights. Brussels: Bruylant, 2013.

78 Cfr. MORAES, Guilherme Peña de. ConstitucionalismoMultinacional. Uso persuasivo da Jurisprudên-
cia Estrangeira pelos Tribunais Constitucionais. São Paulo: Atlas, 2015.

79 MILL, John Stuart. On liberty. Kitchener: Batoche Books, 2001. P. 09.
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e genética); 41º (direito à objecção de consciência); 42º (liberdade de criação 
científica); 64º (direito à saúde); e, 67º (família).80

Para DAURY CESAR FABRIZ a Bioconstituição Brasileira possui um nú-
cleo fundamental composto de diversas regras e princípios constitucionais, 
dentre os quais se destacam: a) a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa 
humana e o pluralismo político (art. 1º, I, II, III e V, CF/88); b) a promoção 
do bem de todos, sem distinção de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer 
outra forma de discriminação (art. 3º, IV, CF/88); c) a inviolabilidade do di-
reito à vida, o princípio da liberdade e da igualdade, o direito à segurança e 
à propriedade (art. 5º, caput, CF/88); d) liberdade de expressão científica (art. 
50, IX, CF/88); e) a preservação do patrimônio genético (art. 225, II, CF/88); 
e) o princípio da paternidade responsável (art. 226, parágrafo 7º, CF/88); e, f) 
o direito à saúde (art. 196, CF/88).81 82

Esses princípios gerais que formariam essa internacionalização do Bio-
direito são referidos por OLIVEIRA BARACHO para quem há uma série de 
“princípios gerais de proteção do corpo humano”. 83

Entre esses princípios se destacam o respeito do ser humano diante da co-
mercialização de sua vida, a inviolabilidade do corpo humano e sua integrida-
de, a necessidade terapêutica (consentimento e limites) para a experimentação 
em humanos, a integridade da espécie humana, a extra-patrimonialidade do 
corpo humano, a não remuneração ao doador, o anonimato, a esterilização, 
a vontade de procriação, a assistência médica à procriação e a proteção do 
embrião humano, os quais devem ser observados tendo em mente a primazia 
da dignidade da pessoa humana.84

JOÃO LOUREIRO, ao discorrer sobre os princípios jurídicos bioconstitu-
cionais, que representariam princípios comuns à Bioética e à Bioconstituição, 

80 LOUREIRO, João Carlos. Constituição e biomedicina: contributo para uma teoria dos deveres biocons-
titucionais na esfera da genética humana. Dissertação (Doutoramento em Ciências Jurídico Políticas) 
– Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2003. P. 444 – 520.

81 FABRIZ, Daury Cesar. Bioética e direitos fundamentais: a Bioconstituição como paradigma ao Biodi-
reito. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003. P. 331 – 339.

82 JUSSARA MEIRELLES e ANA MYSZCZUK também elencam diversos princípios presentes cons-
tantes na Bioconstituição Brasileira, mas em pouco diferem do aqui já registrado, mas referem ainda o 
direito à privacidade genética e o princípio do poluidor pagador. Cfr. MYSZCZUK, Ana Paula; MEIRE-
LLES, Jussara Maria Leal de. Bioethics, biolaw, (bio)constitutional interpretation and biopatents under 
the light of Brazilian law. In: REVISTA DERECHO Y GENOMA HUMANO (2010 Jul-Dec;n.33). 
Bizkaia: Fundación BBV, 2010. P. 65 – 91.

83 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O direito de experimentação sobre o homem e a biomédica. In: 
O SINO DO SAMUEL (Revista da Faculdade de Direito da UFMG, a. III, n. 21, março 1997). Belo 
Horizonte: UFMG, 1997. P. 05.

84 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O direito de experimentação sobre o homem e a biomédica. In: 
O SINO DO SAMUEL (Revista da Faculdade de Direito da UFMG, a. III, n. 21, março 1997). Belo 
Horizonte: UFMG, 1997. P. 05.
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entende que, de maneira geral, seriam princípios bioconstitucionais: o Princípio 
da dignidade humana, o Princípio da inviolabilidade da vida humana, o 
Princípio da autonomia, o Princípio da integridade, o Princípio da não co-
mercialização ou da proibição da venalização do corpo humano, o Princípio 
da igualdade no acesso aos cuidados de saúde Princípio da familiaridade, o 
Princípio da prevenção e da precaução, o Princípio da cooperação e o Prin-
cípio da sustentabilidade.85

Daí que, ainda a partir de JOÃO LOUREIRO e , parece que o modelo 
de relação entre o direito internacional e o direito constitucional, em matéria 
de direitos humanos e fundamentais, deve finalmente consolidar um direito 
de integração, uma evolução oriunda dos modelos sucessivos anteriores de um 
direito de coexistência e de um direito de cooperação.86

Um ponto em comum parece claro entre todas as concepções, indepen-
dentemente de aceitarem ou não a terminologia Bioconstituição, é que as ques-
tões relacionadas com a Bioética já são alcançadas pela interpretação constitu-
cional, mesmo que não haja referência expressa no texto constitucional.

Então, pode-se vislumbrar que o ordenamento jurídico-constitucional 
luso-brasileiro terminou por dar prevalência a estes valores em sua opção 
política fundamental87, consubstanciando como princípios constitucionais funda-
mentais o Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana, o direito 
à vida, à identidade pessoal e a prevalência dos direitos humanos88, devendo a 

85 Cfr. LOUREIRO, João Carlos. Constituição e biomedicina: contributo para uma teoria dos deveres 
bioconstitucionais na esfera da genética humana. Dissertação (Doutoramento em Ciências Jurídico Polí-
ticas) – Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2003. P. 444 – 520.

86 LOUREIRO, João Carlos. Constituição e biomedicina: contributo para uma teoria dos deveres biocons-
titucionais na esfera da genética humana. Dissertação (Doutoramento em Ciências Jurídico Políticas) 
– Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2003. P. 157.

87 “A constituição não teria um rol de princípios fundamentais não fosse para, no plano hermenêutico, con-
dicionar e conformar todo o tecido normativo: tanto o corpo constitucional, no mesmo plano hierárquico, 
bem como o inteiro ordenamento infraconstitucional, com supremacia sobre todas as demais normas 
jurídicas” (TEPEDINO, Gustavo. Direitos humanos e relações jurídico privadas. Rio de Janeiro: Reno-
var, 1999. p. 67).

88 A Constituição Federal Brasileira de 1988, estabeleceu, ainda, no art. 7º do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias que o Brasil propugnará pela formação de um tribunal internacional dos direitos 
humanos, tendo o Brasil já promulgado o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (Decreto 
nº 4388/2002) e a Declaração de Reconhecimento da Competência Obrigatória da Corte Interamericana 
(Decreto nº 4463/2002) em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Ameri-
cana sobre Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica (Decreto nº 678/1992). “O citado artigo 
deve ser compreendido como um programa a ser implantado pelo Brasil em suas relações internacionais, 
onde deverá estabelecer práticas que corroborem os princípios basilares insculpidos no art. 4º, incisos I 
e II do nosso texto fundamental, quais sejam: independência nacional e prevalência dos direitos huma-
nos” (FABRIZ, Daury César. Bioética e Direitos Fundamentais: a bioconstituição como paradigma ao 
biodireito. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003. p. 245).
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Bioconstituição coadunar-se, no âmbito das relações entre ciência e vida, com 
estes valores-base.89 90

5. CONCLUSÕES

a) A área decisiva de conexão da Constituição com a ética médica é a 
dos direitos e deveres fundamentais. A vida, a dignidade e a identi-
dade pessoal são princípios que constituiriam o núcleo essencial das 
relações da bioética e do biodireito com a Constituição. Assim, poder-
-se-ia falar numa Bioconstituição, entendida esta como um conjunto de 
normas constitucionais (valores, princípios e regras) que tem por prin-
cípios informativos a dignidade da Pessoa Humana, a inviolabilidade 
do direito à vida e a proteção à identidade pessoal e genética, tendo 
em vista também as suas relações com a biomedicina;

b) Esse ponto de contato entre bioética, biodireito e direitos fundamentais, 
levou a doutrina a falar em um perfil constitucional da Bioética, ou em 
uma Bioconstituição ou, também, em uma Constituição Biomédica, ou, 
ainda, em um Biodireito Constitucional;

c) A Bioconstituição portuguesa há uma série de princípios e regras formal-
mente inseridos no texto constitucional. Assim, em especial por for-
ça da Revisão Constitucional de 1997, a Constituição Portuguesa de 
1976, seriam normas bioconstitucionais os arts. 1º (dignidade da pessoa 
humana); 13º, n. 2 (princípio da igualdade); 24º (direito à vida); 25º 
(direito à integridade pessoal); 26º (identidade pessoal e genética); 41º 
(direito à objecção de consciência); 42º (liberdade de criação científi-
ca); 64º (direito à saúde); e, 67º (família);

d) A Bioconstituição Brasileira possui um núcleo fundamental composto 
de diversas regras e princípios constitucionais, dentre os quais se des-
tacam: a) a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o 
pluralismo político (art. 1º, I, II, III e V, CF/88); b) a promoção do bem 

89 “Coadunando-se com o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (positivado em várias 
constituições), a Bioética laica adota dos princípios da autonomia ou do respeito à pessoa, da benefi-
cência ou não maleficência e o da justiça – denominados a trindade da Bioética –, acrescentados aos 
princípios da qualidade de vida e da alteridade. Já a Bioética religosa põe em relevo o princípio da sacra-
lidade da natureza da vida humana. O princípio que garante a dignidade da pessoa humana, informador 
dos direitos humanos e fundamentais, em geral, também informa os princípios da Bioética” (FABRIZ, 
Daury César. Bioética e Direitos Fundamentais: a bioconstituição como paradigma ao biodireito. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2003. p. 217).

90 A ideia de Bioconstituição aqui exposta se coaduna com o que a doutrina norte-americana designou 
como bioconstitucionalismo (bio-constitutionalism), tomado este como a apropriação do discurso da 
bioética interpretado a partir dos direitos fundamentais. Cfr. AAVV. Reframing Rights: Bio-Constitu-
tionalism in the Genetic Age (Sheila Jasanoff editor). Cambridge: MIT Press, 2011. P. 4.
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de todos, sem distinção de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer 
outra forma de discriminação (art. 3º, IV, CF/88); c) a inviolabilidade 
do direito à vida, o princípio da liberdade e da igualdade, o direito à se-
gurança e à propriedade (art. 5º, caput, CF/88); d) liberdade de expressão 
científica (art. 50, IX, CF/88); e) a preservação do patrimônio genético 
(art. 225, II, CF/88); e) o princípio da paternidade responsável (art. 226, 
parágrafo 7º, CF/88); e, f) o direito à saúde (art. 196, CF/88);

e) As questões relacionadas com a Bioética já são alcançadas pela interpre-
tação constitucional, mesmo que não haja referência expressa no texto 
constitucional. Então, pode-se vislumbrar que o ordenamento jurídico-
-constitucional luso-brasileiro terminou por dar prevalência a estes valo-
res em sua opção política fundamental, consubstanciando como princípios 
constitucionais fundamentais o Estado Democrático de Direito, a dignidade 
da pessoa humana, o direito à vida, à identidade pessoal e a prevalência dos 
direitos humanos, devendo a Bioconstituição coadunar-se, no âmbito das 
relações entre ciência e vida, com estes valores-base;

f) Esse conceito de Bioconstituição se coaduna com o que a doutrina 
norte-americana designou como bioconstitucionalismo. Numa primeira 
aproximação, o bioconstitucionalismo representa a apropriação do 
discurso da bioética interpretado a partir dos direitos fundamentais. 
Assim, independentemente do critério de justificação, o bioconstitucio-
nalismo deve se traduzir na limitação do exercício do poder, o que o 
caracteriza como um movimento constitucional.

g) A criação de um tal modelo de Estado Democrático de Direito, tendo 
o bioconstituição como expressão, aponta para o respeito à dignidade, 
vida e identidade humanas, preserva a função dos direitos fundamen-
tais como ‘trunfos contra a maioria’, e intenta o surgimento de um 
direito justo, com a proeminência da Constituição e absoluta centra-
lidade das normas constitucionais, naquilo que se configura como o 
Estado de Direitos Humanos. 

h) Em certo sentido, retomamos aqui a perspectiva de que o biodireito e 
a bioética de proteção, agora vistos a partir das normas constitucionais, 
funcionariam como o modo que os poderes públicos se utilizariam 
para proteger os indivíduos em face dos riscos do avanço da ciência.  
Dessa forma, a bioconstituição e o bioconstitucionalismo seriam a garantia 
dos cidadãos, num momento de exercício da potência frente ao biopoder, visto 
que as políticas contemporâneas de assistência, proteção e welfare são as 
políticas públicas dos estados democráticos.



capítulO 4

Os anteceDentes HistóricO-juríDicOs Da família.  
a Herança biOlóGica nO DireitO pOrtuGuês

Míriam Afonso Brigas

I. OS ANTECEDENTES HISTÓRICO-JURÍDICOS DA FAMÍLIA. 
A HERANÇA BIOLÓGICA NO DIREITO PORTUGUÊS.1

A importância do sangue como elemento estruturante das relações jurídi-
co-familiares, em Portugal, é um facto indiscutível na análise que nos propo-
mos efectuar. Na perspectiva nacional, o vínculo do parentesco assentava na 
ligação sanguínea entre os elementos da família, assumindo o pai o papel gera-
dor desta consanguinidade. A preocupação legislativa incide na proveniência 
dos filhos, concretizada no recurso frequente à expressão filho natural e legítimo 
ou natural somente. Procurando delimitar o período cronológico da nossa in-
vestigação, iremos percorrer, de forma breve, parte da legislação familiar dos 
séculos XVIII e XIX. Desta forma, destacaremos o modo como o direito portu-
guês foi incorporando a tradição biológica na sua formação, apesar da atenua-
ção desta tendência com a implantação da República, em 1910. A articulação 
com os textos constitucionais é igualmente importante, por nos permitir com-
preender como a família assumia relevo na esfera pública. No ano lectivo de 
1939-1940, o Professor Paulo Cunha mencionava, nas suas Lições de Direito da 
Família, que a família “no sentido moderno, é o conjunto das pessoas ligadas 
quer por laços de sangue, quer por laços de matrimónio”2, vindo, mais tarde, 
o artigo 36.º da Constituição da República Portuguesa de 1976 a destacar a 
família no núcleo relativo aos Direitos, Liberdades e Garantias. 

Analisando a lei fundamental, Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira 
destacam alguns importantes direitos constitucionais da família como o di-
reito à celebração do casamento, a igualdade entre os cônjuges, a protecção 

1 O texto que se apresenta resulta, com algumas alterações e aditamentos, dos temas abordados no Ca-
pítulo 2.5.3. da nossa tese de doutoramento, As relações de poder na construção do direito da família 
português, (1750-1910), Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (AAFDL), 2016.

2 Direito da Família segundo as prelecções do Professor Doutor Paulo Cunha ao curso do 4.º ano da 
Faculdade de Direito de Lisboa, no ano de 1939-1940, Lisboa, 1941.
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da adopção, da paternidade e da maternidade3. Alguns destes direitos resul-
taram de várias conquistas civilizacionais. Recordemos que a consagração da 
família assentava, no Código Civil Português de 1966, numa certa concepção 
da vida familiar, centrada fundamentalmente no casamento, e estruturada na 
autoridade do chefe de família, o que colidia com a norma constitucional da 
igualdade entre os cônjuges positivada, entretanto.  

A importância da biologia na formação do direito da família português 
tem sido um tema recorrente nos últimos anos, como nos comprovam os 
trabalhos de Guilherme Moreira4, Jorge Duarte Pinheiro5 e Maria Marga-
rida da Silva Pereira6. As alterações legislativas introduzidas em matéria de 
modalidades subsidiárias de filiação (a adopção e a filiação por procriação 
medicamente assistida heteróloga) demonstram que o critério afectivo e/ou 
social, tendo em vista a construção de um certo projeto parental, começou 
a ganhar terreno na construção do direito da família português. O próprio 
artigo 1586.º do actual Código Civil separa a adopção da filiação natural ba-
seada no sangue, sendo de reconhecer, no entanto, que o legislador presume, 
em várias situações, a coincidência entre a atribuição da filiação biológica 
e a sua correspondência, de facto. O artigo 1796.º do Código Civil estabe-
lece, em matéria de filiação, os modos do seu estabelecimento, quer nos 
reportemos ao pai ou à mãe. Neste último caso, é a própria evidência que 
resulta do nascimento que efectiva a filiação materna, sendo esta definida 
pela declaração de maternidade (comprovada pelo parto e naturalmente, 
pela ligação biológica) ou por reconhecimento judicial. No que ao pai diz 
respeito, o seu estabelecimento resulta da presunção relativa ao marido da 
mãe e/ou tratando-se de filiação fora do casamento, pelo reconhecimento. 
Os avanços da medicina alteraram o paradigma tradicional da concepção. 
Neste sentido, a maternidade de substituição e a dação de óvulos e de em-
briões veio consagrar a possibilidade de diferença entre a mãe biológica e a 
mãe jurídica, exigindo ao legislador capacidade criativa na composição de 
um novo direito de família.

Analisemos, em primeiro lugar, os modos de constituição do parentesco.
A questão do parentesco é um tema complexo, sendo abordada essencial-

mente pela Antropologia, nomeadamente nos trabalhos de Françoise Héreditier7, 

3 Curso de Direito da Família, 5.ª edição, 
4 Curso de Direito da Família, 4.ª edição, Coimbra Editora, 2018.
5 O Direito da Família Contemporâneo, 6.ª edição, AAFDL, 2018. Ver, em especial, o artigo “Critério 

biológico e critério social ou afectivo na determinação da filiação e da guarda dos menores”, in Estudos 
de Direito da Família e das Crianças, AAFDL, 2015, págs. 211-216.

6 Direito da Família, 2.ª edição revista e actualizada, AAFDL, 2018.
7 Françoise Héritier, Masculino Feminino, o Pensamento da Diferença, tradução de Cristina Furtado Coe-

lho, n.º 92, Instituto Piaget, 1996.
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Christian Ghasarian8 e Armindo dos Santos9, entre outros. Nos séculos XIX 
e XX, esta matéria mereceu uma nova análise por autores como Lévi-Strauss 
e Morgan10, só para destacar alguns autores de referência. Para o período em 
estudo, destacamos a forma como o parentesco, nomeadamente o de sangue, 
alicerçou as especiais relações familiares, tendo subjacente que os princípios vi-
gentes resultam de uma construção humana que tem igualmente visibilidade 
social. O parentesco ajuda a criar uma identidade social que promove nos 
parentes uma relação de proximidade que solidifica a cooperação. Das rela-
ções de parentesco resultam também domínios de poder, o que explica que 
os sujeitos jurídicos tenham entre si relações de obediência e de autoridade. 
Os efeitos do parentesco na estrutura familiar são destacados por Christian 
Ghasarian, que os considera na identificação das relações emocionais das 
sociedades industrializadas11. O facto de alguém ser membro de um grupo 
familiar afasta-o de outro, sendo associadas particularidades entre os elemen-
tos que contribuem para a própria relação familiar. A confiança entre os pa-
rentes é outro factor importante para caracterizar estas relações, justificando 
que determinados vínculos permitam falar de parentes próximos, em contrapo-
sição aos que são afastados e aos sujeitos com que não se tem qualquer relação 
familiar. As relações de sangue são um dos modos de justificar o parentesco, 
no entanto, não são a única forma. A própria construção da família nuclear, 
terminologia frequente na dogmática antropológica, nomeadamente usada 
por Lévi-Strauss, não se alicerça unicamente nas relações de sangue, uma vez 
considerar três níveis relevantes: a relação de sexualidade entre o marido e a 
mulher, a relação de descendência entre os pais e os filhos e a fraternidade 
que solidifica o relacionamento entre os irmãos. 

O parentesco socialmente reconhecido nem sempre se fundamenta em 
relações de sangue, sucedendo dar-se idêntica relevância social a relações de 

8 Christian Ghasarian, Introdução ao Estudo do parentesco, tradução de Ana Santos Silva, Terramar, 
1999. Ver, em especial, págs. 21 e 22, onde o autor se refere às origens do parentesco nas civilizações 
primitivas: “Os primeiros dados objectivos sobre o parentesco remontam aos textos antigos: os escritos 
de Confúcio, teórico das relações sociais da China antiga (séculos V e VI da era cristã), os da antiga 
Mesopotâmia, os do antigo Egipto, os de Aristóteles sobre a cidade grega, o direito romano, o Alcorão”. 
Para maiores desenvolvimentos, consultar as obras indicadas.

9 Armindo Santos, Antropologia do Parentesco e da Família, Instituto Piaget, 2006.
10 Sobre a formação jurídica dos autores que se dedicaram ao estudo do parentesco e das respectivas impli-

cações no mundo jurídico, ver João de Pina Cabral, “A lei e a paternidade: as leis de filiação portuguesas 
vistas à luz da antropologia social”, in Análise Social, volume XXVIII (123-124), 1993 (4.º-5.º), págs. 
975-997. O autor destaca ainda que as construções dos antropólogos resultam da formação ideológica 
dos seus autores: “Quando estudamos um conceito legal à luz da crítica antropológica, verificamos que 
ele está longe de ser um conceito neutro ou puramente analítico. Como todas as culturas são campos de 
poder, nenhuma cultura se pode descrever a si própria.”

11 Christian Ghasarian, ob. cit., pág. 12.
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parentesco com vínculos diferentes12. Esta ideia é importante na distinção en-
tre filiação e consanguinidade. Como nos refere Marc Augé, a filiação é uma 
convenção social, sendo a consanguinidade uma noção biológica, “qualquer 
que seja o princípio que presida à transmissão do parentesco social”13. Igual-
mente Françoise Héritier salienta que o parentesco abrange as relações que têm 
na sua base a consanguinidade e a afinidade14. Estes modos de constituição 
do parentesco auxiliam a compreensão dos impedimentos definidos para as 
relações entre os sujeitos familiares, tal como sucede em matéria matrimonial 
e na punição de certos comportamentos, como o incesto. Relativamente a este 
último, as regras para a sua identificação foram variáveis consoante o sistema 
adoptado. Lévi-Strauss aponta causas sociológicas para o incesto, mediante o 
qual se estabelece a necessidade de procurar o cônjuge fora do círculo de pa-
rentes15. Esta procura fica condicionada pelas limitações impostas em matéria 
de relacionamento sexual, bem como na realização de uniões matrimoniais 
fora de certos contextos. A Igreja proibiu o casamento até ao sétimo grau16, o 
que implicava uma redução significativa dos potenciais candidatos, posterior-
mente esta proibição foi reduzida para o quarto grau. 

Importa esclarecer os mecanismos de contagem do parentesco para com-
preendermos as suas implicações. A definição de um sistema de contagem tem 
sempre subjacente a identificação dos indivíduos com direitos e obrigações, 

12 Como nos refere Armindo Santos, ob. cit., pág. 29. Ver no mesmo sentido Joan Bestard, Parentesco y 
modernidad, Paidós, 1998, p. 17 e ss. Este autor desenvolve ainda a questão relativa ao modo de pensar 
o parentesco, ao alertar para a importância do enquadramento cultural: “(...) El problema radica, sin 
embargo, en conocer cómo cada cultura y cada época historica construyen su propria continuidad con el 
pasado y las razones por las que, en la época moderna, la familia ha sido el resorte de esta continuidad”. 
Ver também págs. 47 e ss.

13 Cfr. Marc Augé, Os domínios do parentesco (Filiação, aliança matrimonial, residência), tradução de 
Ana Maria Bessa, Edições 70, pág. 21. Para maiores desenvolvimentos sobre esta matéria recomenda-se 
a leitura integral da obra.

14 Françoise Héritier, ob. cit., pág. 48. A autora questiona ainda a pág. 51, o fundamento para as diferentes 
sociedades adoptarem modelos variados sobre o parentesco, concluindo nos seguintes termos: “Somos 
incapazes de indicar a razão de uma sociedade, existente ao lado da outra, ter um sistema de parentesco 
diferente do seu vizinho; esse tipo é talvez o mesmo desde sempre, mas talvez tenha também variado, 
porque é preciso ter em conta a História, embora todas as modificações possam fazer-se indiferentemen-
te em todos os sentidos: algumas são estruturalmente possíveis, outras não.”

15 Sobre o conceito de incesto na perspectiva da Antropologia ver Maurice Godelier, Métamorphoses 
de la Parenté, Fayard, 2005, págs. 345 e ss, em especial, pág. 419 e ss, onde encontramos o desen-
volvimento da temática na visão de Freud e Lévi-Strauss: “Car l’interdiction de l’inceste a deux 
conséquences simultanées: elle pousse au premier rang et cristallise, sous des formes diverses, les 
liens qui unissent des individus entre eux du fait qu’ils descendent d’ancêtres communs, et elle obli-
ge ces mêmes individus à chercher hors de leur groupe de descendance des partenaires pour s’unir 
sexuellement. Bref, elle pousse à l’exogamie et à l’échange. On reconnaît, trente-cinq ans avant Les 
Structures élémentaires de la parenté, la these meme de Lévi-Strauss liant la prohibition de l’inceste 
à l’exogamie et à l’échange des femmes”.

16 No cômputo canónico.
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reivindicáveis no seio de uma estrutura familiar. Podemos apontar três siste-
mas fundamentais: o sistema romano da Antiguidade e os modelos germâni-
cos e canónico da Idade Média. O direito romano preocupou-se especialmente 
com a sucessão e o modo de transferência dos patrimónios. O contributo 
de Paulo para a ciência genealógica romana é neste aspecto fundamental17. 
O sistema germânico parte do corpo humano para a contagem dos graus de 
parentesco. Aos diferentes elementos do corpo faziam corresponder os ele-
mentos de ordem parental, contando o parentesco por gerações às quais se 
atribuíam graus: “ao fazê-lo por gerações, todos os indivíduos encontrando-
-se numa mesma geração eram parentes do mesmo grau em relação ao autor 
comum, fossem quais fossem as eventuais diferenças de relações parentais 
colaterais existentes entre eles”18. 

O direito canónico elaborou um sistema específico de parentesco condi-
cionado19 pelos propósitos subjacentes, nomeadamente o controlo das estra-
tégias matrimoniais. A preocupação com os casamentos incestuosos era uma 
questão presente, o que justificou limitações importantes nos casamentos ce-
lebrados entre elementos com relações sanguíneas próximas. Até ao século 
IV a Igreja observou a contagem romana, situação alterada com a adopção 
de um modelo em que a exogamia era severa, limitando as uniões próximas. 
Em matéria de impedimentos matrimoniais, sabemos que até ao século VI as 
limitações ocorreram até ao quarto grau de consanguinidade, estabelecendo-se 
nesse século a proibição de todo o parentesco romano, o que significava limi-
tações até ao sétimo grau20. Posteriormente, no século VIII, o direito canónico 
adoptou a contagem do direito germânico, alargando os impedimentos até ao 
décimo terceiro e décimo quarto graus do direito romano. Saliente-se que tan-
to Pedro Damião, como o Papa Alexandre II, tiveram um papel importante na 
tipificação dos modelos de contagem adoptados pelo direito canónico. O afas-
tamento matrimonial de pessoas com o mesmo sangue era uma preocupação 
deste direito, razão que justifica a contagem separada entre o ancestral comum 
e o sujeito em questão. O direito romano, diferentemente, somava as duas 
distâncias unidas pelo ancestral comum, o que justifica a diversa contagem de 
graus. A relevância atribuída ao parentesco criou o conceito de tronco assente 
em sujeitos com similitude de sangue, destacando o nascimento e a unidade 

17 Cfr. Armindo Santos, ob. cit., pág. 186 e ss. a pág. 187 refere-se a estrutura adoptada por Paulo: “O 
conjunto de parentes, enumerados e arrumados, é ordenado em relação a um ego que toma o lugar do de-
funto em referência ao qual a totalidade dos herdeiros, confrontada e dividida, segundo as suas posições 
geneológicas, toma o lugar na partilha patrimonial. O laço geneológico determina, coloca no lugar certo 
e separa os unidos por um nascimento comum”.

18 Idem, págs. 193 e 194.
19 Idem, pág. 189.
20 Ver Christian Ghasarian, ob. cit., pág. 22.
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da carne para a contagem do parentesco. A contagem do parentesco pelas 
civilizações primitivas seguiu princípios que são ainda aplicáveis nos séculos 
XVII e XVIII, em Portugal. Também aqui se coloca o problema da adaptação 
dos termos utilizados à realidade cultural das épocas em que foram produ-
zidos. Para além do conceito de família, que mereceu alguma ambiguidade, 
já destacada, a cognatio, especialmente relevante na nossa análise, foi também 
objecto de diferentes interpretações. A evolução do direito romano acabou 
por afastar determinados conceitos, não sendo, por vezes, imediatamente 
perceptível a sua substituição21.

Analisando agora a consanguinidade nas relações familiares nos períodos 
identificados, passamos a nossa investigação para algumas fontes relevantes. 
O legislador filipino equipara a relação de parentesco entre o pai e o filho 
com a submissão ao pátrio poder. Nestes termos se estabelece no Livro III das 
Ordenações Filipinas: 

“Título IX – Dos que não podem ser citados por causa de seus ofícios, pessoas, 
lugares ou por qualquer outra causa.
Outrosim, não poderá o pai natural, e legitimo, ou natural somente, nem ou-
tro ascendente, macho, ou femea, ser citado, por seu filho, ou qualquer outro 
descendente, posto que seja emancipado, por nenhuma causa cível, nem crime, 
nem o patrono, nem quaisquer descendentes, ou ascendentes do dito patrono, 
por seu liberto, sem primeiro impetrarem licença do Juiz, que da causa houver 
de conhecer.”22

As relações de afinidade são também consideradas, no entanto, a referên-
cia é residual, já que o legislador incide nas relações de parentesco na linha 
recta. É, aliás, neste âmbito, que o desvalor jurídico é mais significativo. A 
própria legislação setecentista denuncia a relevância atribuída ao sangue como 
elemento determinante das relações familiares, como sucede com a Lei de 25 
de Junho de 1766, que, a propósito dos testamentos como manifestações de úl-
tima vontade, refere expressamente: “das quaes he sempre inseparavel o affecto 
entre as pessoas conjuntas pelo sangue para se prestarem reciprocos socorros, 
e alimentos com preferencia aos que são estranhos”23 (sublinhado nosso). O 
legislador considera, em primeiro lugar, que o afecto é um sentimento natural 
entre pessoas unidas por laços sanguíneos, presunção que não desenvolve e 
que entende ser conhecida. A comunhão de sangue era também considerada 
um factor de proximidade emocional. Em segundo lugar, o dever de socorro 
e a prestação de alimentos surgem como obrigação entre pessoas unidas pelo 

21 Para maiores desenvolvimentos, ver Pierre Guichard/Jean-Pierre Cuvillier, “A Europa Bárbara”, in His-
tória da Família, André Burguière e outros, volume II, ob. cit., pág. 10 e ss.

22 Cfr. Ordenações Filipinas, Livro III, Título IX, pág. 571.
23 Idem, Aditamentos ao Livro IV, ob. cit., pág. 1054.
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vínculo de sangue, aspecto mencionado na exposição. A protecção física e 
psíquica dos dependentes é um elemento indissociável da ligação sanguínea 
dos sujeitos da comunidade familiar. Por último, o legislador reconhece que 
a relação de sangue é geradora de vínculo de proximidade entre os elementos 
da família, o que se comprova com o recurso ao termo estranho para definir os 
que não estão unidos por este vínculo. Isto é, o afastamento da estrutura fami-
liar é resultado da ausência de afecto, aspecto compreensível fora do círculo 
familiar. A união de sangue justifica uma maior proximidade entre os sujeitos 
suportada nos deveres jurídicos cujo cumprimento pode ser exigido.

O conceito de família era mais evidente quando o elemento sanguíneo 
estava presente, o que se compreende se atendermos a que a geração estava na 
génese da própria ideia de família enquanto meio de perpetuar os valores 
inerentes a determinada estrutura familiar. O sangue era igualmente associado 
à união firmada no casamento, compreendendo-se a estrutura familiar pelas 
proibições assentes na ligação sanguínea entre certos elementos, como sucede 
com o incesto, crime punível nas Ordenações pela desvalorização moral e 
jurídica subjacente pela proximidade familiar dos agentes. O juízo de especial 
censurabilidade que lhe é aplicável denuncia que o sangue, enquanto elemento 
de proximidade, implica o reconhecimento de papéis específicos aos elemen-
tos da família, não coadunáveis com a união sexual entre os seus membros. A 
própria consequência reprodutiva da união pode ser ameaçada quando ocorre 
entre elementos unidos pelo sangue.

Podemos questionar-nos acerca da terminologia presente nos vários di-
plomas produzidos nos séculos XVII e XVIII em matéria de proximidade de 
sangue, denunciadora da comunhão existente entre os elementos da família. 
Nas Ordenações Filipinas é frequente o recurso às expressões “parentes mais 
chegados”24, “ascendente mais chegado em gráo”25, não se concretizando o seu 
significado. O entendimento defendido tem de considerar a proximidade de 
sangue entre os elementos da estrutura familiar, factor relevante em matérias 
sucessórias e ao nível do exercício de determinadas funções na estrutura fami-
liar, como ocorre na tutela. E a afinidade, estaria também incluída no conceito 
de estranhos? Em sentido rigoroso, temos de responder afirmativamente. A 
afinidade, apesar dos efeitos ao nível dos impedimentos matrimoniais, tem 
menor relevância, pelo menos, ao nível dos efeitos produzidos em matéria de 
citação dos elementos da estrutura familiar. Por outro lado, porque resulta de 

24 Idem, Livro IV, ob. cit., pág. 955. Igualmente no Título CII do mesmo livro se faz referência ao “parente 
mais chegado” em matéria de tutela dos orfãos, sem densificar a expressão. Ver ainda o Título CV, re-
lativo às viúvas que casam com mais de cinquenta anos, tendo filhos de anteriores casamentos: “ficarão 
aos parentes mais chegados” (sublinhado nosso).

25 Idem.
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uma união acessória a uma união central, é desvalorizada na moldura jurídi-
ca deste período. O afastamento do núcleo da estrutura familiar, porque não 
fundadora de uma geração, diminui a sua relevância na família. A própria 
amplitude conferida ao parentesco justifica que se tenha identificado apenas 
um grupo restrito, neste caso a comunidade sanguínea mais próxima, como 
merecedora de tratamento diferenciado ao nível familiar.

O Alvará de 23 de Novembro de 1770, relativo à protecção das legítimas 
dos filhos ocorrendo segundo casamento dos pais, salienta o amor paterno 
como elemento presente no contexto familiar, aspecto que denuncia o espe-
cial sentimento que unia o pai aos filhos, justificável no vínculo sanguíneo. É 
exactamente a ameaça a este sentimento que o legislador pretendeu acautelar 
com o regime jurídico estabelecido, ao qual contrapõe as paixões tão lesivas 
dos filhos, sentimento transitório e gerador de prejuízo patrimonial. Neste 
caso e considerando as matérias em causa, atribui-se relevância ao compor-
tamento do progenitor que se afasta do bom sentimento familiar, o amor 
paterno, dando lugar à paixão com as consequências nefastas no património 
dos filhos do primeiro casamento. O legislador considerou desejável o amor 
paterno, por ser catalizador de especial protecção familiar, situação que jus-
tifica quando ameaçada, a reposição do sentimento esquecido pela paixão. O 
sangue é, neste sentido, ontologicamente protector, na concepção advogada 
no século XVIII, no entanto, admite-se que outros sentimentos menos puros 
possam afastar a acção dos progenitores. Nessa altura, compete ao legislador 
assegurar a afectividade de sangue. 

Assim se estabelece:

“Eu El-Rey faço saber aos que este Alvará virem: que sendo-me presente em 
consulta da Meza do Dezembargo do Paço a controvérsia, que se tem agitado 
sobre a pratica da minha Lei de nove de Setembro do anno próximo passado 
de mil setecentos sessenta e nove no paragrapho vinte e sete, em que na cer-
ta consideração do prejuízo, que os pais causavam nas legitimas dos filhos, 
passando a segundos, e terceiros casamentos, fui servido ocorrer a ele com as 
providencias do Inventario, caução de indemnidade, e com as mais ordenadas 
na mesma Lei: Parecendo a alguns professores, que para terem lugar as ditas 
providencias era necessário que os viúvos houvessem contrahido com efeito os 
segundos casamentos, por entenderem assim as palavras – Que casar segunda 
vez da sobredita Lei.
E pugnando outros pelo genuíno, e verdadeiro espírito della para se persua-
direm, que em todos os casos, e muito especialmente naqueles, em que os pa-
trimónios dos ditos viúvos, se compõem de dinheiro, peças de ouro e prata, e 
semelhantes moveis de fácil distracção, não era necessario esperarem-se os efec-
tivos matrimónios, mas que bastava se posessem os viúvos em acto próximo de 
os contrahirem, para logo se deverem aplicar as referidas providencias; porque 
sendo aquelles bens de tal fácil ocultação, e descaminho, presumiveis nos pais, 
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que abandonando o amor paterno, se deixão arrastar por paixões tão lesivas 
aos filhos, serião inúteis as providencias de huma Lei, que se dirigio a obviar 
aquelle prejuízo, se se aplicassem depois que ele fosse huma vez inferido, e de 
se fazer por isso irremediável.”26

A redacção que encontramos é, sem dúvida, produto da diferente técni-
ca legislativa utilizada no século XVIII. O legislador pombalino comprome-
te-se com a família enquanto unidade com conteúdo emocional, aspecto ao 
qual reconhece efeitos não negligenciáveis. É exactamente nesta perspectiva 
que nos interessa a análise do elemento afectivo como decorrência natural da 
união de sangue entre os elementos da família. Saliente-se, no entanto, que 
os vários diplomas produzidos no século XVIII denunciam que o legislador 
tem noção de que nem sempre a harmonia reina na convivência do sangue 
com o afecto, o que justifica uma reacção à actuação paterna. É o que suce-
de com a Lei de 1 de Junho de 1779 e com o Alvará da mesma data, onde 
se defendem os filhos do comportamento paterno. O despotismo afasta a 
natural protecção, sendo necessário proteger bem jurídico superior como os 
interesses dos filhos. 

Igualmente a Lei de 29 de Novembro de 1775, que declarando a de 19 de 
Junho do mesmo anno em que providencia sobre Matrimonios, em que os Pais, Mãis, 
Tutores ou Curadores, recusão dar o seu consentimento pressupõe o natural afecto 
dos progenitores, motivado nos laços sanguíneos:

“Quando podia esperar-se, que munidos os Pais de famílias, com a força de 
huma e outra autoridade, para conservarem toda, a quem tem o poder pater-
no, farião dele em beneficio dos mesmos filhos, aquelle justo, e bom regulado 
uso, a que ele pela sua natureza se dirige: tinha muito pelo contrario mostrado 
a experiencia, que esquecidos até daqueles afectos, que inspirão os notíssimos 
princípios de Direito Natural a todos os pais, para promoverem os interesses 
de seus filhos, lhes negavam absoluta, e obstinadamente os consentimentos 
ainda para os Matrimonios mais úteis, correspondentes ás suas qualidades: eri-
gindo no seu particular, e domestico poder hum despotismo, para impedirem 
os mesmos Matrimonios, em notório prejuízo das famílias, e da povoação de 
que depende a principal força dos Estados.”27

Recorde-se que já David Hume havia analisado a forma como o elemento 
afectivo podia ser ameaçado com a celebração de segundas núpcias da mãe, 
considerando que o elo emocional é enfraquecido pela entrada desta numa 
estrutura familiar diversa. Os novos laços de afeição que a mãe passa a estabele-
cer com a família na qual está integrada colidem com as funções maternas de-

26 Ordenações Filipinas, ob. cit., Aditamentos, pág. 1062.
27 Idem, pág. 1051.
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senvolvidas na primeira família da qual os filhos primogénitos são oriundos28. 
Contrariamente, Hume considera que o segundo casamento paterno não é 
ameaçador desta ligação sanguínea, uma vez que, atendendo à distribuição de 
papéis na estrutura conjugal, se desvaloriza a função paterna, nomeadamente ao 
nível afectivo. A superioridade do chefe de família justifica a manutenção do 
domínio na estrutura familiar onde está integrado. O legislador nacional acabou, 
no entanto, por equiparar o regime jurídico aplicável aos viúvos e viúvas na 
realização de segundos casamentos, em matérias de conteúdo patrimonial29, sem 
prejuízo das diferenças ao nível geral. A ameaça do segundo casamento femi-
nino continuava presente, eventualmente pelo receio de manipulação do novo 
marido, o que faria a mulher afastar-se das suas obrigações maternas.

A Lei de 17 de Agosto de 1761 refere-se igualmente à origem do vínculo 
das herdeiras das casas chamadas a suceder “seus parentes por consanguinida-
de, ou affinidade”30, destacando este elemento para justificar a excepção apli-
cável em matéria de dote ou a título de legítima. O facto de as mulheres serem 
herdeiras justifica o regime especial a que se encontram submetidas. O Alvará 
de 17 de Agosto de 1761, por seu turno, acaba por fornecer uma noção dos pa-
rentes que traduz melhor a proximidade de sangue, pelo menos em momento 
anterior à celebração de casamento. Referindo-se à proibição dos casamentos 
públicos dos membros da nobreza, o legislador excepciona os “Parentes do 
primeiro gráo, como Pais e Irmãos dos Contrahentes”31 (sublinhado nosso), o 
que se compreende pela ligação que une estes elementos da família, dispensan-
do, deste modo, as formalidades aplicáveis aos convidados32.

Identificamos, portanto, no século XVIII, a preocupação com o maior 
rigor na definição dos sujeitos familiares, afastando-se o recurso ao conceito 
indeterminado de parentes mais chegados para a concretização dos elementos da 

28 Cfr. David Hume, Tratado da natureza Humana, 2.ª edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Serviço de 
Educação e Bolsas, 2010, págs. 411 a 418: “É fácil de observar na vida comum que os filhos, consideram 
a relação que os liga à mãe muito enfraquecida por um segundo casamento dela e não mais olham para 
ela com os mesmos olhos como se ela tivesse permanecido no seu estado de viuvez. (...) O mesmo se 
dá na ocasião de um segundo casamento de um pai, mas em muito menor grau; certamente os laços de 
sangue não ficam tão enfraquecidos no segundo caso como pelo casamento de uma mãe.”(sublinhado 
nosso). Para maiores desenvolvimentos, consultar a obra nas págimas indicadas.

29 Cfr. Alvará de 23 de Novembro de 1770 que declara o Parágrafo 27 da Lei de 1769 aplicável aos viúvos, 
o que obrigava a “todo o Pai de Familias, que casar segunda vez, tendo Filhos do primeiro Matrimonio, 
seja obrigado a fazer Inventario dos bens moveis, semoventes e de raiz, e acções, que tiver ao tempo do 
dito segundo Matrimonio, e assegurar com caução de indemnidade as legitimas, que nos taes bens toca-
rem ao Filho, ou Filhos do dito primeiro Matrimonio”. Recordemos que o parágrafo citado foi suspenso 
pelo Decreto de 17 de Julho de 1778.

30 Cfr. Ordenações Filipinas, ob. cit., Aditamentos ao Livro IV, ob. cit., pãg. 1032.
31 Idem, pág. 1034.
32 Veja-se que idêntico raciocínio é aplicável ao falecimento dos parentes em primeiro grau, conforme o 

disposto no ponto 4 do diploma, justificado pela argumentação exposta no texto.
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família. A justificação para este facto pode ser encontrada no aprimoramento 
da linguagem técnica no caminho do rigor legislativo33.

As relações de parentesco baseadas no sangue foram igualmente desta-
cadas no Assento da Casa da Suplicação de 9 de Abril de 1772, em que se 
valoriza este elemento na prestação de alimentos. Defende-se a obrigação de 
alimentos aos que “deram o ser”34, considerando que o facto de os ascendentes 
serem a causa dos descendentes, os habilita como destinatários desta prestação. 
Da mesma maneira e com excepção das actuações ingratas dos filhos, estes têm 
direito de pedir alimentos aos progenitores: “porque como os Pais lhes derão 
o fer, e a vida, dicta a razão natural, que fejão obrigados a confervarem-lha, 
contribuindo-lhes primeiro que todos com os alimentos necessarios para efte 
fim”35 (sublinhado nosso). Consequentemente “não ha pois Parente algum da 
Linha transversal, que deva alimentos a outros Transversaes, pelo Direito de 
Sangue”36. Distingue-se a relação jurídica suportada no sangue na linha recta, 
da que ocorre entre parentes unidos na linha transversal, o que denuncia uma 
alteração face ao exposto no Alvará de 17 de Agosto de 176137. Considera-se 
que a linha transversal apenas pode justificar, no caso dos irmãos, um maior 
sentimento de amor e de caridade face aos demais transversais, mas não obri-
gar a uma efectiva prestação de alimentos38. Igual argumentação é apresentada 
para afastar um eventual direito a alimentos dos primos ou outros consan-
guíneos legítimos, considerando-se que o direito de sangue apenas é aplicável 
ao primeiro grau da linha transversal, “(...) fóra da qual fe achão já os ditos 
Primos, e todos os outros Parentes Collateraes”39. 

Encontramos ainda a referência constante ao Direito de Sangue, o que 
denuncia a sua relevância. Simultaneamente, identificamos uma alteração face 
à concepção presente nas Ordenações Filipinas, na qual encontramos a refe-
rência ao irmão conjuntamente com os progenitores em matéria de ligação 
sanguínea para efeitos de proximidade familiar. No Assento reduz-se o Direito 

33 Não faz sentido afirmar-se que existe uma maior definição dos papéis atribuídos aos sujeitos familiares 
no século XVIII para justificar a alteração da técnica legislativa.

34 Relativamente à expressão enunciada recordemos o entendimento defendido por John Locke em Dois 
Tratados de Direito Civil, ob. cit., pág. 136: “Dar a vida ao que ainda não tem ser é conceber e fazer uma 
criatura viva, compor as partes, moldá-las e adequá-las aos seus usos, harmonizá-las e ajustá-las, para de 
seguida aí introduzir uma alma viva”. 

35 Cfr. Assentos da Casa da Suplicação, ob. cit., pág. 506.
36 Idem, pág. 511.
37 Pelo menos, considerando a interpretação que efectuámos acerca do estabelecido legislativamente.
38 Cfr. Assentos da Casa da Suplicação, ob. cit., pág. 512, onde se refere: “(...) porque a maior conjun-

ção do fangue, com que a Natureza os unio, fómente lhes impõem a obrigação de fe amarem mais, 
do que aos outros Transfverfaes mais remotos. O qual exceffo de amor, e de benevolencia, attendido 
o Direito Natural, naõ pode produzir obrigação, ou effeito algum, que naõ feja de pura caridade” 
(sublinhado nosso).

39 Idem, pág. 514.
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de Sangue às situações de ligação directa dos sujeitos por apenas um grau de 
vínculo, invocando a geração para justificar este critério. Admite-se, no entan-
to, que na ausência dos progenitores, se aplique a mesma razão geracional aos 
avós “e os outros Ascendentes mais chegados em gráo”, considerando-se a res-
pectiva contribuição para o ser dos netos40. É exactamente o elemento de fun-
dação da natureza de cada sujeito que justifica a legitimidade para ser credor 
da prestação de alimentos. Faltando este facto, deixa de haver enquadramento 
jurídico que suporte as obrigações do direito de sangue.

A importância do Direito de Sangue fora já destacada por John Locke 
no século XVII, quando analisa a natureza e fundamentos do poder paternal, 
justificando a prestação de alimentos devida pelos progenitores aos filhos com 
base na subsistência41.  É também esta fundamentação que justifica os direitos 
sucessórios dos filhos à herança paterna, considerando que as condições de vida 
dos filhos se devem manter inalteráveis após a morte dos progenitores, o que é 
assegurado pela transmissibilidade de património42: “o homem tem o direito de 
herdar a propriedade de outra pessoa da sua família e com quem tenha um laço 
sanguíneo de parentesco, e portanto, segundo a mesma lei natural, um perfeito 
estranho tem o direito de herdar o seu património”43 (sublinhado nosso).

As próprias Ordenações valorizavam o sangue como elemento diferen-
ciador ao nível da filiação, no entanto, a associação entre o sangue e o afecto 
não estava ainda presente, aspecto que pensamos ser compreensível pela natu-
reza política atribuída à família e pela ausência do espaço privado enquanto 
domínio do prazer familiar. Este é, aliás, um aspecto que marca a diferença 
entre a legislação produzida até ao século XVII e a posterior, na qual encon-
tramos a afectividade ou a falta dela como elemento relevante para a aferição 
das relações familiares, aspecto habitualmente destacado nos preâmbulos dos 
diplomas. De qualquer forma, não podemos ignorar a relevância que o afecto 
vai assumindo na vida familiar, designadamente na vida conjugal. Philippe 
Ariés afirma que nos finais do século XVIII ocorre a introdução do amor apai-
xonado na vida conjugal, alterando os quadros mentais do pensamento oci-
dental: “Pouco a pouco, no Ocidente, constitui-se um ideal de casamento que 
impõe aos esposos que se amem ou que façam de conta que se amam como 
amantes”44. A este respeito, este autor caracteriza os termos em que é equacio-
nado o amor conjugal, distinguindo este amor consoante os protagonistas:

40 Idem, pág. 506.
41 Cfr. John Locke, Dois Tratados…, ob. cit., págs. 167 a 169.
42 John Locke analisa os fundamentos do direito à herança paterna em situação de inexistência de descen-

dência, bem como na situação em que esta existe. Ver o mencionado na obra indicada a págs. 168 e 169.
43 Idem, págs. 175 e 176.
44 Philippe Ariès, A criança e a vida familiar no Antigo Regime, tradução de Miguel Serras Pereira e Ana 

Luísa Faria, Antropos, Relógio d’Água, Lisboa, 1988.



os desaFios da sociedade conteMPorânea no Pós-estado social 57

“Malgré ses préférences pour la virginité, saint Paul, dont saint Clément nous 
assure qu’il fut marié, admet sans réserve le mariage et exalte l’union parfaite 
de l’homme et de la femme. « Les maris doivent aimer leur femme comme leur 
propre corps. Celui qui aime sa femme s›aime lui-même. » II faut cependant 
noter que, si les maris sont invités à aimer leur femme — diligite -, celles-ci sont 
conviées à être soumises - subditae: la nuance n’est pas petite. La soumission 
apparaît comme l’expression féminine de l’amour conjugal. Malgré leur diffé-
rence et à cause de leur complémentarité, le mari et la femme ne seront qu’un 
seul corps, erunt duo in carne una, formule qui ne désigne pas seulement la 
pénétration des sexes, mais aussi la confiance mutuelle, l’attachement récipro-
que, une identification de l’un à l’autre. “45

A diferença de tratamento dos elementos do casal por parte da Igreja 
denuncia a concepção existente acerca dos direitos e deveres dos cônjuges, 
nos quais o afecto desempenha um papel especialmente relevante. No en-
tanto, a identificação do afecto como elemento determinante da vida do 
casal não é facilmente mencionada. Como refere Ariés, a caracterização 
deste afecto é escondida, sendo apenas evidentes os sinais dos desvios que 
este sentimento pode gerar, quer nos reportemos ao casamento ou à união 
ocorrida fora dele. 
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capítulO 5

uma perspectiva Histórica Da aDOçãO pOr  
pares iGuais nOs estaDOs basileirO e cOlOmbianO

Maria Luiza Ramos Vieira Santos

1. INTRODUÇÃO

O Brasil e a Colômbia, países integrantes do continente sul-americano, 
que reúnem o maior contingente populacional desta região, vez que detém 
mais de sessenta por cento do referido território e professam predominante-
mente a mesma religião, qual seja, a Católica - tendo o Brasil sessenta e quatro 
por cento de sua população de católicos e trinta por cento de evangélicos e 
Colômbia noventa por cento de católicos e três vírgula cinco por cento de 
evangélicos. De origens e idiomas distintas, o primeiro do português e o se-
gundo do espanhol, são países que apresentam tratamento semelhante no que 
se refere à temática da adoção por casal homoafetivo ou pares iguais.  

Em consequência da predominância da fé cristã nos dois países, a questão 
é invisível em termos de legislação, pois esta não contempla essas parcerias como 
entidade familiar. Essa omissão nos dois países suscita dúvidas quanto à viabili-
dade ou não da adoção por casais homoafetivos, mesmo ambos os Estados tendo 
constituições onde os direitos humanos são tidos como direitos fundamentais. Em 
resposta a esta omissão legislativa, e atendendo às demandas interpostas por essas 
parcerias que surgem, o Poder Judiciário vem se posicionando favorável com base 
nos princípios constitucionais, em especial, o da igualdade e da dignidade humana. 

Para uma compreensão do assunto faz-se necessário uma retrospectiva 
histórica, nesse pertinente, parafraseando o pensador francês Proust “a verda-
deira viagem de descoberta consiste não em procurar novas paisagens, mas em 
ter novos olhos” (UOL, 2011). Assim, o objetivo deste estudo é trazer conside-
rações para o melhor entendimento dessa situação.

2.  DOS ASPECTOS HISTÓRICOS

No curso da história e da evolução das sociedades, a adoção e a homosse-
xualidade foram vistos de formas diversas e bem como foram a esses institutos 
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concedidos tratamentos diferentes. Se não, veja-se que a adoção na legislação 
de ambos os países, quer no Brasil, no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
quer na Colômbia, no Código da Infância e Juventude, é uma medida de co-
locação em família substituta. Tem por objetivo dar à criança ou adolescente 
uma família em sua plenitude, com todos os seus direitos e deveres. É, em ou-
tras palavras, introduzi-la na condição de filho. Uma filiação artificial, já que 
decorre de um ato judicial, motivado por um sentimento de afeto dela para 
com os adotantes e destes para com ela e não de um ato biológico.

A adoção hoje, diferentemente dos tempos passados, tem por escopo, em 
ambos os países dar uma família para a criança ou adolescente, a fim de que 
ela possa ter um pleno desenvolvimento físico, moral e educacional, resguar-
dando, assim, a sua pessoa e o seu bem estar, como a sua cidadania através do 
princípio da convivência familiar.

Por outro lado, a homossexualidade no Direito dos dois países, Brasil e 
Colômbia, não tem regra específica encontrando nos direitos fundamentais o 
respaldo a todos os seus direitos e fazendo-os serem reconhecidos pelo inter-
médio do Poder Judiciário como demonstra sentencia T-539 de 1994 prolatada 
pela Corte Constitucional da Colômbia: 

[...] Los homosexual esson titulares de todos los derechos fundamentales de la persona 
humana, y no hay titulo jurídico para excluirlos de las actitudes de respeto, justicia y 
solidaridad. Se recuerda que em Colombia ninguna persona puede ser marginada por 
razones de sexo (art.13 C. P,) y que el derecho a la intimidad este protegido y tutelado 
por nuestro Estado social de derecho (art.15 C.P.) (ORTIZ, 2013).

Na atualidade, cumpre destacar, a homossexualidade é compreendida 
como uma orientação sexual. Como bem aduz, Vechatti (2008, p. 76) “caracte-
riza-se pelo sentimento de amor romântico por uma pessoa do mesmo sexo”.

Em seu sentido léxico a homossexualidade tem igual sentido ao autor su-
pra mencionado, pois que afirma que referida circunstância consiste “aquella 
relacion erótica que tiene lugar entre indivíduos del mismo sexo” (TOBON, 2011). 

2.1. IDADE ANTIGA  

Naquela época o instituto da adoção era bastante utilizado no sentido 
de perpetuar os cultos religiosos. A família não consistia em uma sociedade 
familiar, mas uma associação religiosa. Na Grecia, o instituto era reconhecido 
como a forma de manutenção do culto familiar pela linha masculina, já que 
às mulheres era proibido adotar. A adoção era um ato solene, com intervenção 
do magistrado. Podiam ser adotados tanto homens como mulheres. Foi em 
Roma, porém que ela se difundiu e ganhou contornos precisos.
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O instituto da adoção aquela época tinha como princípio imitar a natu-
reza: adoption naturan imitatur. Se não é assim, note-se que o adotado assumia 
o nome e a posição do adotante e herdava seus bens como consequência da 
assunção do culto.          

O Direito Romano previa duas modalidades de adoções - adoptio e adro-
gatio. A primeira consistia na doção de um sui iuris, ou seja, uma pessoa capaz 
um sui iuris, ou seja, uma pessoa capaz, por vezes um emancipado e até mesmo 
um pater famílias, abandonava publicamente o culto doméstico originário para 
assumir o culto do adotante, tornando-se seu herdeiro. 

Era um instituto de Direito Privado. Na época de Justiniano, essa modali-
dade passou a abranger os alieni iuris, quais sejam os que estivessem sob o pátrio 
poder, de então. Não exigia a intervenção do poder público, pois sendo o adota-
do incapaz, não faria com que uma família e seu respectivo culto desaparecessem. 
Esse instituto não operava modificação de capacidade. Havia dupla solenidade: 
pela manncippatio era extinto o pátrio poder do pai por três oportunidades; pela 
in iure cessio, ocorria uma cessão de direito em favor do adotante, realizada peran-
te o pretor. Depois de certo tempo, ainda da época de Justiniano, foi suprida a 
primeira etapa. Também por contrato perante uma autoridade e por testamento, 
era possível a adoção. Já o adrogatio, pertencente ao Direito Público, exigia formas 
solenes que se modificaram e simplificaram no curso da história. Abrangia não 
só o adotando como a sua família, filhos e mulher, não sendo permitida ao es-
trangeiro. Havia interesse do Estado na adoção porque a ausência de continuador 
do culto doméstico poderia redundar na extinção de uma família (PETIT, 1970).

Essas duas espécies de adoção tinham por requisitos - o adotante ter no 
mínimo 60 anos de idade, bem como não ter filhos naturais, devendo também 
ter 18 anos mais que o adotando. Ressalte-se que a adoção inicialmente só era 
permitida para homens. Só na fase do império romano é que se admitiu a 
adoção de mulheres, desde que houvesse autorização do imperador.

Logo, a adoção criada pelos romanos, não visava a “proteção da criança”, 
como hoje, mas a continuação de uma família e o seu culto.

Já a homossexualidade deste período era institucionalizada como ensina 
Colin Spencer (1999, p. 20) nas sociedades primitivas e exemplifica, com as 
tribos, Marind e Kinam:

Onde um menino ao atingir a adolescência era separado da mãe e tirado da 
casa das mulheres, para dormir com o pai na casa dos homens. Aos primeiro 
sinais de puberdade, o tio materno era designado para penetrar o menino 
analmente, fornecendo-lhe dessa maneira o esperma que o tornaria forte [...]. 

Na Grécia clássica, civilização frequentemente citada pelos autores, como 
a mais tolerante em relação à homoafetividade, juntamente com a romana, 
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quando do estudo desta temática, o homossexualismo seguiu o modelo exis-
tente nas tribos antigas. Vale ressaltar, porém, que teve peculiaridades próprias. 
Por exemplo, em Atenas, conhecida pelo seu alto grau de desenvolvimento 
cultural, os efebos (adolescentes-aprendizes) prestavam serviços sexuais aos 
preceptores (tutores) em busca de sabedoria e conhecimento. 

O envolvimento entre essas pessoas do mesmo sexo tinha uma função pe-
dagógica. Destaque-se que o aprendiz mantinha relações com seu tutor, desde 
que ele e os pais do menino consentissem com tal ato. Por sua vez, na cidade 
estado de Esparta, onde a sociedade valorava o desenvolvimento militar em 
detrimento do cultural, ensina Vecchiatti (2008, p. 45) “a visão do amor entre 
homens tinha o enfoque um pouco diferenciado. Ela era estimulada dentro do 
exército, para torná-lo ainda mais forte”. 

Já em Roma como demonstra Dias (2006, p. 27): 

A homosexualidade era vista como de procedência natural, ou seja, no mesmo 
nível das relações entre casais, entre amantes ou de senhor e escravo. [...] o 
preconceito da sociedade romana decorria da associação popular entre passivi-
dade sexual e impotência política.              

Segundo Vecchiatti (2008, p. 49), a partir de alguns séculos antes de Cris-
to “a história e a religião passaram a se entrelaçar (o que perdurou até o final 
do século XIX), dada a inegável influência das religiões na vida humana, em 
especial as crenças judaica e cristã no que tange ao mundo ocidental”.

Com a disseminação na cultura judaica, do valor estritamente procriador 
do sexo e este dentro do casamento, a percepção sobre o ato homossexual foi 
ganhando novas feições. Passou ele a ser visto como contrário à vontade de 
Deus. A popularização do cristianismo teve inequívoca influência da religião 
judaica, fornecendo vários preceitos que foram tomados como paradigma para 
o desenvolvimento da fé de Cristo. Trouxe consigo a ideia de que o sexo entre 
iguais seria pecado, pois era impuro, além de ser realizado fora do casamento 
e sem fim de procriação. 

Dessa forma, desde o final do Império Romano, várias legislações sur-
giram criminalizando a homoafetividade, ações de reis e clérigos tentaram 
suprimir o homossexualismo.

2.2. IDADE MÉDIA

Neste período - Idade Média, com a consolidação do Cristianismo, da 
Igreja católica e da preponderância do Direito Canônico, cujos princípios 
giraram em torno do sacramento do matrimônio e a procriação, no âmbito 
deste, a adoção, que na fase histórica anterior era largamente utilizada, cai em 
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desuso, devido à substituição da base religiosa que lhe dava sustentação, pelo 
surgimento da família cristã.  Segundo Tavares (2002, p. 46): “chegando a 
desaparecer como lembram os escritores que explicam o fato por ser a adoção 
contrária a política econômica feudal”.

Bordalho (In: MACIEL, 2006) esclarece que o instituto da adoção não só 
ia contra os princípios da Igreja, como também do interesse econômico dela e 
dos senhores feudais, pois, nesta época, se uma pessoa morresse sem herdeiros, 
seus bens seriam herdados pelos senhores feudais ou pela Igreja. 

 Esse novo pensamento social que fez com que a adoção praticamente de-
saparece-se teve igual efeito com o homossexualismo, o qual era anteriormente 
tido como conduta legal, de visível, passa a ser invisível, ou melhor, feito às 
escondidas para que os praticantes não fossem punidos criminalmente pelo 
Estado. A condenação ao homossexualismo continuou cada vez mais forte. 

Colin Spencer (1999, p.123; 127) relata quanto à forma de punir o rela-
cionamento entre pessoas do mesmo sexo:

As multas se tornavam maiores de acordo com a idade do homem pois presu-
mia-se que, quanto mais novo, menor compreensão tinha da suposta, imora-
lidade ‘do ato’, mas se não fossem pagas em 10 dias, o criminoso era despido, 
atado pelos genitais, forçado a desfilar nu pelas ruas, surrado e depois expulso 
da cidade. Um homem acima de 33 anos devia ser queimado e toda a sua pro-
priedade confiscada pela cidade. O acusado não tinha direito a advogado ao 
apresentar a sua defesa. A fogueira parece ter sido reservada para os casos mais 
graves como estupro homossexual.

No século XV segundo Vecchiatti (2008), se dá o advento da visão hu-
manista, com a redescoberta dos valores da Grécia Clássica. No que tange à 
sexualidade, surgem fortes defensores entre os artistas e intelectuais, como 
Leonardo da Vinci, Michengelo, Caravaggio, Shakespeare e Francis Bacon que 
cultivaram explicitamente paixões eminentemente homossexuais, e pregavam 
abertamente o amor homossexual. Tal atitude levou a movimentos protestan-
tes, com a visão puritana, a pregarem e executarem condenações mais cruéis.

2.3. IDADE MODERNA       

Período este marcado pelo surgimento de legislações que previam a ado-
ção, mas esta era pouco utilizada em face do forte entrelaçamento entre Estado 
e Igreja e o surgimento do fortalecimento da economia capitalista que pregava 
o consumismo que era antagônico a família homoafetiva e consequentemente 
aparecimento de uma sociedade homofóbica.

Segundo Sznick (1999), nesse período, a adoção era prevista em três legisla-
ções, quais sejam, a primeira refere-se ao Código promulgado por Christian V, 
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na Dinamarca, em 1683; existe, ainda, o Código Prussiano, na Alemanha, pro-
mulgado por Frederico Guilherme II, em 1794, o qual exigia contrato escrito. 
O instituto da adoção para essa legislação era submetido a exame do tribunal, 
devia configurar reais vantagens para o adotado, e o adotante deveria contar 
com a idade mínima de 50 anos; o adotado, por sua vez, herdava; e a adoção era 
irrevogável. Por fim, o Código Napoleônico, o qual teria sofrido influência da 
legislação prussiana e que no que se refere a adoção, foi, na França, precedido 
pelo Decreto de 18 de janeiro de 1792, que a incluiu no plano das leis civis.

O Código Napoleônico de 1804, considerava a adoção como uma con-
tinuidade dos laços familiares entre o adotante e o adotado. Existia, então, a 
ideia de adoção a partir da filiação. Nesse sentido, o cidadão conservava os 
vínculos bem como os direitos sucessórios de sua anterior família, bem como 
de sua nova família. 

Para o sucesso do procedimento de adoção o adotante deveria contar 
com a idade mínima de 50 anos e não ter filhos, além de ter uma diferença 
de mais de 15 anos do adotado; alterava o nome; e apesar de se dar por 
contrato, estava sujeito à homologação judicial. Era a chamada adoção or-
dinária. Essa codificação previa ainda mais outras três espécies de adoção: a 
adoção remuneratória, a qual se destinava a quem tivesse salvado à vida do 
adotante, era essa considerada irrevogável; a adoção testamentaria, permitia 
ao tutor após cinco anos de tutela; e a oficiosa, em favor dos menores, uma 
espécie de “adoção provisória”. 

Importante aqui destacar que Napoleão foi um dos defensores da inser-
ção da adoção no Código Civil então em elaboração, pois como não conse-
guia ter filhos com sua imperatriz, pensava em adotar. Após o advento do 
Código de Napoleão, o instituto da adoção voltou a inserir-se em todos os 
diplomas legais ocidentais, haja vista a grande influencia do código Francês 
nas legislações modernas dos demais países. Pondera Bordallo (In: MACIEL, 
2006, p.183): “com o seu retorno aos textos legais, à adoção transformou-se em 
mecanismo para dar filhos a quem não pode tê-los”. 

Destaca Cápua (2009) que o instituto da adoção nos séculos XVIII e XIX não 
existia juridicamente na Inglaterra. Continua o mencionado autor (2009, p. 69):

Acontecia somente por meio da instituição do ‘aprendizado’, ou seja, órfãos 
abandonados ou crianças cedidas por pais biológicos integravam-se a uma fa-
mília como aprendizes superiores. No núcleo dessa família substituía, a crian-
ça poderia estabelecer laços afetivos e também os elementos que definiriam sua 
eventual posição na sociedade.             

Por sua vez, Weber (2006) notícia que foi nesse período em estudo, pe-
los idos de 1627, que teve surgimento a adoção internacional, pois segundo 
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a autora, perto de 1.500 crianças órfãs foram transferidas da Inglaterra para 
as suas colônias do sul dos Estados Unidos da América, a fim de serem in-
corporadas como aprendizes em família de colonos.  

Neste período histórico, especificamente no século XVII, Vecchiatti (2008, 
p. 50), chama atenção:

Que o modelo econômico capitalista começou a ganhar força, com estimulo 
da competividade entre os homens, o que passou a inibir qualquer contato 
mais amistoso, especialmente amoroso, entre eles. Com isso, passou-se a esti-
mular o desenvolvimento de uma sociedade cada vez mais consumista, [...], o 
que fez que o amor homoafetivo fosse visto como um entrave ao consumismo 
desejado pelas elites de então. [...]. Isso se explica pelo fato de que a família 
heteroafetiva tinha uma potencialidade consumista maior do que a família 
homoafetiva, ante a incapacidade desta de gerar descendentes. Vislumbre-se 
uma época em que a adoção praticamente não existia [...].

Destaca Sapko (2005) que a partir da segunda metade desse século surgiu 
uma sociedade “verdadeiramente homofóbica”. O século XVIII continua cen-
trado na supremacia do casamento e da reprodução, eixo em torno do qual se 
constituíram as regras sexuais, segundo M. Foucault (1988, p. 38):

Até o final do século XVIII, três grandes códigos explícitos - além das regu-
laridades devidas aos costumes e das pressões de opinião - regiam as práticas 
sexuais: o direito canônico, a pastoral cristã e a lei civil. Eles fixavam cada 
qual à sua maneira, a linha divisória entre o lícito e o ilícito. Todos estavam 
centrados nas relações matrimoniais: o dever conjugal, a capacidade de desem-
penho, a forma pela qual era cumprido, as exigências e as violências que o 
acompanhavam, as carícias inúteis ou indevidas às quais servia de pretexto, sua 
fecundidade ou a maneira empregada para torná-lo estéril, os momentos em que 
era solicitado (períodos perigosos da gravidez e da amamentação, tempos proibi-
dos da quaresma ou das abstinências), sua frequência ou raridade: era sobretudo 
isso que estava saturado de prescrições. O sexo dos cônjuges era sobrecarregado 
de regras e recomendações. A relação matrimonial era o foco mais intenso das 
constrições; era, sobretudo dela que se falava; mais do que qualquer outra tinha 
que ser confessada em detalhes. Estava sobre estreita vigilância: se estivesse em 
falta, isso tinha que ser mostrado e demonstrado diante de testemunhas. O 
‘resto’ permanecia muito confuso: atendemos para a incerteza do status da 
‘sodomia’ ou a indiferença diante da sexualidade das crianças. 

2.4. IDADE CONTEMPORÂNEA

Considerada essa a Idade da razão, da ciência, observou-se, então, que a 
adoção passa a ser admitida por quase todas as legislações, acentuando-se o 
sentimento humano e o bem estar da criança e do adolescente.
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Kauss (1991) esclarece que essa nova concepção de adoção surgiu no 
sistema francês, com inspiração no Romano. Teve início com o Código de 
Napoleão, continuando com as legislações posteriores. 

Indica a literatura que o incremento da adoção nesse período veio após 
a Primeira Grande Guerra Mundial, a qual teve caráter internacional e gerou 
um grande número de crianças e adolescentes órfãos e abandonados, levando 
a uma comoção da população e a uma preocupação para os governos, fazendo 
com que retornasse o instituto da adoção, não mais na acepção de dar um 
filho a uma família, que não tinha, mas dar a uma criança uma família.

No pertinente a homossexualidade esta deixa de ser vista como pecado 
e passa a ser uma preocupação da ciência no século XIX, época na qual efer-
vesciam as teorias biológicas e o auge da razão como verdade absoluta. Dessa 
forma, progressivamente a classe médica foi desenvolvendo teorias para tentar 
enquadrar a homossexualidade como uma “patologia”.

Para Freud (apud SPENCER, 1999), o homossexualismo era visto como 
uma desordem no desenvolvimento da sexualidade humana, no sentido de 
que a ausência paterna durante a infância e a violência repressiva do pai 
ensejaria respectivamente, a homossexualidade masculina e a feminina. Se-
gundo o citado autor, a grande maioria dos médicos entendia que a ho-
mossexualidade era uma “degeneração”, por vislumbrarem nela um suposto 
conteúdo patológico, o que aumentou a concepção social condenatória do 
comportamento homoafetivo.

Nesse pertinente, chama atenção Vechiatti (2008, p. 59): “[...] nunca hou-
ve uma comprovação acerca do que enquadraria a homossexualidade como 
uma “doença” ou algo do gênero - nunca se provou que uma pessoa teria sua 
saúde prejudicada pelo simples fato de ser homossexual”. 

A busca da cura para essa doença, conduziu a vários tratamentos desuma-
nos. Como cita Vechiatti (2008) terapias de choques convulsivos, lobotomia e 
terapias por aversão, foram utilizadas com esse objetivo.

Cumpre destacar, ainda, que nesse século a homossexualidade era, tam-
bém, criminalizada. 

Já o século XX é marcado por movimentos homossexuais em defesa de 
seus direitos, inicialmente isolados depois organizados e pelo seu fortaleci-
mento, tendo a Europa e os Estados Unidos como pontos de partida.

Em 1933 houve na Europa central um importante movimento, contra a 
criminalização dos atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo e do travestismo. 
O país onde o movimento se organizou e fez intervenções públicas de forma 
mais consistente foi a Alemanha, como registra a literatura, tendo o sexólogo 
Magnus Hirschfeld sido o seu mais carismático líder. Mas a chegada do Na-
zismo ao poder acabou com o movimento, através de uma repressão brutal, 
levando o seu mentor a fugir por ser judeu e homossexual.
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Em 1948, foi publicado o livro Comportamento Sexual dos Homens, de Alfred 
Charles Kinsey, que trazia o resultado de uma década de pesquisa, realizada com 
milhares de americanos, revelando os hábitos dos pesquisados entre quatro pare-
des (ou em outros ambientes, dependendo da preferência de cada um). Assuntos 
que eram tabus na época, como masturbações, sexo antes do casamento e trai-
ção, foram abordados sob o ângulo imparcial das estatísticas. O livro concluía, 
por exemplo, que 92% dos homens e 62% das suas mulheres se masturbavam; 
também que 37% dos homens e 13% das mulheres já tinham tido uma relação 
homossexual que lhes tinha proporcionado um orgasmo; 50% dos homens ca-
sados já haviam traído a esposa e que o índice de homossexuais na população 
alcançava 10%. Números mais que suficientes para provocar um furacão na con-
servadora sociedade americana da época. No ano de 1953 Kinsey publicou o seu 
segundo livro Comportamento Sexual das Mulheres. O conjunto dessas duas 
obras foi denominado de Relatório de Kinsey. Destaque-se que esse autor não se 
limitou a publicar resultados concluiu que os seres humanos não se classificam 
quanto à sexualidade em apenas duas categorias (exclusivamente heterossexual e 
exclusivamente homossexual), mas apresentam diferentes graus de uma ou outra 
característica extrema. Criando uma escala que em resumo, seria dividida nas 
seguintes categorias, segundo indica a literatura: 

Heterossexual exclusivo; heterossexual ocasionalmente homossexual; heteros-
sexual mais do que ocasionalmente homossexual; igualmente heterossexual 
e homossexual, também chamado de bissexual; homossexual mais do que 
ocasionalmente heterossexual; homossexual ocasionalmente heterossexual; ho-
mossexual exclusivo. 

Essas pesquisas sobre a sexualidade humana influenciaram profunda-
mente os valores sociais e culturais dos Estados Unidos, e de outros ante a 
divulgação dada a época, principalmente na década de 1960, com o início 
da chamada “revolução sexual”. Ainda hoje, suas obras são consideradas fun-
damentais para o entendimento da diversidade sexual humana. Entretanto, 
muitos dos dados, teses e resultados apresentados por Kinsey têm sido recen-
temente questionados e desmentidos por outros estudiosos. Mas o seu mérito 
continua a ser reconhecido tanto que Vechatti (2008, p. 50) tem o relatório de 
Kinsey como “grande marco desde século [...]”.

Como um resultado prático dos estudos de Kinsey, em 1973, a Associa-
ção Americana de Psiquiatria removeu a homossexualidade da lista de desor-
dens mentais, recusando-se a continuar considerando os homossexuais como 
diferentes ou passíveis de correção. O mesmo aconteceu com a Organização 
Mundial de Saúde - OMS, que também passou a não considerar a homosse-
xualidade como uma doença, a partir de 1986. 
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No fim dos anos 1950, o Instituto American Law Institute, fundado em 
1923 e que consiste em uma das organizações mais influentes do mundo ju-
rídico nos Estados Unidos, emitiu um parecer que surpreendeu muitos: Que 
as leis de crime sem vítimas, tais como leis que proíbem relações sexuais con-
sensuais entre adultos, deviam ser abolidas. O Estado americano de Illinois 
acolheu esse parecer, em 1961. Sendo seguido em 1969 pelo estado de Connec-
ticut. Mas a maioria dos estados americanos ignorou a recomendação, e conti-
nuaram a classificar o sexo gay consensual como crime de violência sexual - às 
vezes com pena de prisão até 20 anos. 

Registros literários apontam no ano de 1951 a criação das primeiras or-
ganizações em favor dos direitos dos homossexuais, as quais desempenhavam 
uma função mais social, que ativista. Foram elas a Sociedade Mattachine, for-
mada por um pequeno grupo de homens homossexuais que teve o seu nome 
sob inspiração na tradição da comedia italiana de rua, na qual os persona-
gens - truthteller, bobo da corte, o mattacini, revelava as falhas dos personagens 
pomposos representando normas sociais; e a outra foi “as filhas de Bilitis”, 
formado também por um pequeno grupo de casais de lésbicas. Teve seu nome 
inspirado em um poema do ano 1874 The Song of Bilitis, que criou o persona-
gem de Bilitis como companheiro para Safo. 

No ano de 1969, precisamente no dia 28 de junho um desentendimento 
habitual no StonewallInn, um bar gay em Nova Iorque - que, por sê-lo, sempre 
era alvo de intervenções policiais nas quais o comportamento dos agentes 
era sempre verbalmente agressivo - não acabou como as outras. Uma mulher 
resistiu à detenção e as cerca de duzentas pessoas que esperavam à porta do 
citado bar (o bar havia sido esvaziado pela polícia) responderam a um grito de 
denúncia de “violência policial!” atirando garrafas, pedras e moedas contra os 
agentes. Como era sábado à noite e o StonewallInn ficava em Greenwich Villa-
ge, uma zona de Nova Iorque onde a vida noturna era intensa, rapidamente 
duplicou o número de pessoas envolvidas no protesto. 

Relatam os documentos sobre esse acontecimento que os agentes da polícia 
refugiaram-se no bar, barricando-se, e só não houve tiroteio porque no momen-
to em que um dos agentes ia disparar através de uma janela se ouviram as sirenes 
dos carros da polícia que traziam reforços para tentar controlar os protestos.

Nas três noites seguintes houve mais manifestações na Christopher Street, 
a rua onde ficava o StonewallInn (que, apesar de ter ficado destruído, foi limpo e 
arrumado e abriu novamente na noite de 29 de junho), tendo essas noites ficado 
na memória das pessoas. O dia 28 de junho a partir de então passou a ser come-
morado como o “Dia Internacional do Orgulho Gay e Lésbico”. Esse movimento 
é tido por diversos autores como o marco inicial do moderno movimento gay. 

Ressalte-se que os motins da Christopher Street não foram, contudo, os 
primeiros protestos e gestos de desobediência civil. Já em 1961 tinha havido 
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um protesto à porta da delegacia que durou um par de dias. A multidão exi-
gia a libertação de dois detidos (durante uma rusga num bar gay) e ameaçava 
invadir a delegacia se a polícia não conseguisse provar que os detidos se en-
contravam bem.

Os anos 70 simbolizam o início do movimento homossexual como hoje 
é conhecido, não mais apenas lutando pela descriminalização, mas pela união 
de forças para lutar contra discriminação, divulgar informações corretas e 
positivas a respeito da homossexualidade e conscientização de gays, lésbicas, 
travestis e transexuais da importância de se organizarem em entidades para de-
fender plenamente seus direitos de cidadania e políticos. Pois foi nesses anos, 
a época da teorização da revolução sexual, do ambiente andrógino do rock, da 
celebração do individuo e do surgimento dos primeiros casos da Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida - SIDA, doença não hereditária causada pelo 
Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH ou HIV - na língua inglesa) que en-
fraquece o sistema imunitário do nosso organismo, destruindo a capacidade 
de defesa em relação a muitas doenças. 

Devido à imagem de “origem da doença”, que estaria ligada as relações 
homoafetivas e de “ameaça à saúde pública” o movimento Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis - LGBT, viu-se ativamente envolvido nas organizações de 
apoio às vítimas do VIH/SIDA (principalmente porque, o grosso das vítimas 
era, composto de homossexuais). A experiência do combate à SIDA permitiu 
ao movimento desenvolver as capacidades organizativas e de gestão de ONGs, 
bem como de organização de campanhas de massas, tendo a luta contra a 
SIDA servido, inadvertidamente, de escola para a criação de associações LGBT, 
que hoje são inúmeras em todo o mundo. 

Nos anos 90, com o controle da SIDA e o público informado, presencia-
-se a uma mudança de mentalidades e campanhas contra homofobia. A ho-
mossexualidade deixa de ser um assunto proibido para passar a ser uma reali-
dade abordada nos filmes e séries de televisão, nos telejornais e dentre outros 
meios de comunicação.

Hoje em pleno século XXI, preconceitos ainda persistem, como se pode 
ver nos países mulçumanos, que, na sua maioria considera o homossexualismo 
crime. No Paquistão, por exemplo, os homens considerados homossexuais estão 
sujeitos à prisão perpétua, sendo que a lei não trata da homossexualidade femi-
nina. Mesmo ainda com esses contrastes é marcado como o século de conquistas 
de direitos, como na Holanda, que, em 12 de setembro de 2000, tem aprovado 
pelo Parlamento lei autorizando o casamento entre pessoas do mesmo sexo, 
equiparando-os aos casamentos heterossexuais, contendo disposições que defi-
nem diretrizes sobre divórcio e adoção, a qual entrou em vigor em 2001. Sendo 
seguida por outros países: na Europa - Alemanha (2001), Suécia (2002), Bélgica 
(2003), Espanha (2005), Noruega (2008), entre outros. Na América do Norte: Os 
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Estados Unidos, em vários de seus estados; o Canadá, e o México. Na América 
do Sul: Argentina (2010). África: A África do Sul (2002).

No Brasil o homossexualismo é detentor de vários direitos, resultados dos 
movimentos sociais como ocorreu no mundo, mais pontuais e da promulgação 
da Constituição Federal de 1988, como a partilha de bens após a separação; a 
pensão por morte do companheiro e auxílio reclusão, a serem pagos ao compa-
nheiro ou companheira homossexual, desde que comprove a união estável e de-
pendência econômica para com o segurado, regulado pela Resolução Normativa 
nº 25 de 2000 da Previdência Social e dependência em plano de saúde. 

O Poder Judiciário tem muito contribuído para o aumento dos direitos 
deste publico em especial no pertinente ao reconhecimento das parcerias ho-
mossexuais como entidade familiar do tipo união estável, como o fez Supre-
mo Tribunal Federal, quando do julgamento (5 de maio de 2011) conjunto da 
Ação de Inconstitucionalidade - ADI, nº 4277 e da Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Fundamental - ADPF, nº 132, acatando parecer do relator 
o Ministro Carlos Ayres Britto, que chegou a este entendimento através da 
analogia e aplicação dos princípios constitucionais.

Em consequência da citada decisão, o judiciário tem possibilitado o casa-
mento e a adoção por essas parcerias. Como demonstra Ishida (2014, p.121), 
nesse sentido:

A juíza de Direito Renata Bittencourt Couto da Costa, da Vara da Infância e 
Juventude do foro regional da Lapa-SP, julgou procedente o pedido contido 
na ação da qual uma mulher requeria a adoção unilateral de uma criança, filha 
biológica da companheira. A MM juíza entendeu a união homoafetiva como 
possível de gerar uma entidade familiar (sentença de 17.10.2012, com informa-
ções do site www.migalas.com.br).

Na Colômbia, as parcerias do mesmo sexo tem o reconhecimento tam-
bém a direitos pontuais como: direitos patrimoniais (Ley 979 de 2005, que al-
terou a Ley 54 de 1990), têm direito ao regime de seguridade social, obrigação 
de pensão alimentícia, por exemplo.

Como no Brasil, as parcerias tem tido os seus direitos implementados 
por meio do Poder Judiciário, que apoiado na Constituição Politica de 1991, 
em especial  por sua Corte  superior - Corte Constitucional, como assevera 
Ortiz (2013, p. 27) “desarrollado uma extensa línea jurisprudencial, principalmente 
em matéria de derechos de Las parejas del mismo sexo [...]”.

Hoje na Colômbia os homossexuais podem ser professores (sentença C-481 
de 1998), o que era proibido pelo Decreto nº 2.277 de 1979 e a Corte Constitu-
cional entendeu que a proibição prevista no decreto era injustificável e feria os 
princípios constitucionais da não discriminação por razões do sexo e do direito 
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a intimidade; entre outros. Suas uniões são reconhecidas como as formadas por 
homens e mulheres, como um projeto de vida valido e protegido constitucio-
nalmente (sentença C-075 de 2007); como também tem o judiciário admitido a 
adoção por parte desses casais, a exemplo do caso de um casal de mulheres do 
departamento de Antioquia que desde 2009 exige a autorização para adotar o 
filho biológico de uma delas, concebido por meio de inseminação artificial que 
teve nas instancias inferiores sentenças favoráveis, mas recorridas e que só em 
novembro de 2013 iria a julgamento perante a Supremo Tribunal da Colômbia, 
como noticiou a imprensa (ZENIT, 2013). Mas que corria o risco de não ser 
apreciada de imediato em face da grande oposição da Igreja Católica. 

Em matéria datada de 19 de novembro de 2013 divulga que a “Conferên-
cia Episcopal da Colômbia, mais uma vez manifestou a sua oposição à adoção 
por casais do mesmo sexo” (ACIDIGITAL, 2013). Em comunicado, os bispos 
entre outros pontos recordam que “a adoção é uma medida de proteção à 
criança e não direito dos adotantes, “sejam eles homossexuais ou não”. Eles 
também fizeram notar que os menores têm o direito a uma família “fundada 
no amor e no compromisso entre um homem e uma mulher”. Também indi-
caram “ao tribunal que, antes de tomar uma decisão tão importante, “é neces-
sário que se tenha presente e seja valorizado o fato de que a grande maioria dos 
colombianos tem manifestado oposição à adoção por casais do mesmo sexo”.

No entender de Carolina Restropo Múnera e outras a Corte Constitu-
cional tem sido muito favorável na maioria de suas sentenças e argumentos 
no pertinente a proteção individual das pessoas homossexuais ao estabelecer a 
obrigação de respeito aos direitos fundamentais a essas pessoas. Entendimento 
contrário, têm essas autoras quando a Corte Constitucional  se depara com 
questão de direito que envolva os casais de homossexuais, nesse sentido, di-
zem: “Em este aspecto la Corte se há presentado de uma maneira consevadora, evasiva 
(al descargar la responsabilidad sobre este tema em Congreso, mesmo que há rechazado 
todos y cada uno de los proyectos de ley sobre persona homosexuales [...]” (MÚNERA; 
PINEDA; SEPÚLVERA, 2010, p.160).

 No pertinente as parcerias homossexuais, estas detém, hoje, como fora 
brevemente demonstrado, muito mais conquistas no Brasil que na Colômbia, 
ante um posicionamento mais positivo do Poder judiciário, tanto na instância 
máxima quanto nas inferiores diferencia-se, assim, o Brasil na persecução da 
realização de direitos e garantias de casais homoafetivos. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como mostra as diversas épocas históricas e suas respectivas sociedades, 
a adoção, o homossexualismo e a adoção por casais homossexuais tiveram e 
tem vários olhares.
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O surgimento do cristianismo com os seus dogmas, com raízes no ju-
daísmos, associado ao feudalismo, levou o homossexualismo da condição de 
institucionalizado a  de pecado, bem como a adoção, como meio de manter a 
família a obscuridade, pois que acreditava-se que ia de encontro com os valores 
da igreja e os interesses econômicos dos senhores feudais.

Na modernidade, é dizer, quando da formação dos estados houve um 
forte entrelaçamento da Igreja e do Estado e, ainda, uma centralização das 
normas no Estado seguido pela transmutação da economia rural para a capita-
lista, o homossexualismo continua como pecado, mas surge a homofobia e a 
adoção ressurge em termos de legislação, mas pouco utilizada. Destaca-se nesta 
época e nesse sentido o Código Napoleônico com raízes no Direito Romano, 
que concebe à adoção uma nova concepção, qual seja, a de conferir filho a 
família que não podia tê-lo.

Na idade contemporânea, vários foram os olhares sobre a temática. A 
homossexualidade deixa de ser pecado para ser o estado patológico, com o 
fortalecimento dos direitos humanos, dos movimentos sociais, do desenvol-
vimento das ciências, o homossexualismo passa a ser uma orientação sexual. 

A adoção por força das grandes guerras muda de concepção passando a 
ser vista como medida de proteção a criança e adolescentes órfãos, dar uma 
família àqueles que não a tenha. Surgem legislações cidadãs como a Carta Po-
litica da Colômbia de 1991 e a Constituição brasileira de 1989, constituições 
laicas. Mas que não contemplam especificamente as parcerias homossexuais 
e seus direitos, o que leva a estes procurarem o judiciário a uma busca pela 
igualdade e dignidade apregoada nas Constituições. O Poder Judiciário tem 
respondido positivamente. Mas como demonstrado valores religiosos e os seus 
representantes ainda são muito presentes principalmente em países predomi-
nantemente cristãos como os de objetos deste estudo.

Esse fato leva a seguinte ponderação ou reflexão: será que não há leis 
regulando as parcerias homossexuais em face dos políticos terem medo de 
contrariar o seu eleitorado? Ou porque representam certas correntes?
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capítulO 6

Os nOvOs mODelOs familiares e a  
pOssível caracterizaçãO DO crime De biGamia

Vanessa Alexsandra de Melo Pedroso
Simone Mendes Amorim de Almeida

Carlos Jair de Oliveira Jardim

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente trabalho tem por objetivo investigar a caracterização do crime 
de bigamia, no que se refere a compreensão dos novos modelos familiares que 
se identifica atualmente. É dizer, sabe-se que o conceito de família na atualida-
de tem sido observado desde um aspecto mais amplo, e porque não dizer, mais 
flexível que os rígidos padrões de outrora, em que a família era, tão somente, 
aquela formada por pai, mãe e filhos. 

Neste talante, os autores provocam os seguintes questionamentos: se po-
deria cometer o crime de bigamia todo aquele que contrai uma União Estável 
ainda na constância de seu casamento? E, ainda, se o instituto da União Está-
vel concede, aos que vivem sob referido regime, os mesmos direitos e deveres 
do casamento, é possível, então, afirmar que aquele que mantem duas ou mais 
uniões estáveis simultaneamente comete o crime de bigamia?

Seguindo essa linda de raciocínio, há de se deparar com o estreito entrela-
çamento entre o Direito Civil e o Direito Penal. Afinal, na clara demonstração 
da lição clássica de REALE1 (2001, p. 03) sobre a percepção da multiplicidade 

1 “Como fato social e histórico, o Direito se apresenta sob múltiplas formas, em função de múltiplos cam-
pos de interesse, o que se reflete em distintas e renovadas estruturas normativas. (...)  Antes de se fazer 
o estudo de determinado campo do Direito, impõe-se uma visão de conjunto: ver o Direito como um 
todo, antes de examiná-lo através de suas partes especiais. O Direito abrange um conjunto de disciplinas 
jurídicas. (...) Pois bem, quando várias espécies de normas do mesmo gênero se correlacionam, consti-
tuindo campos distintos de interesse e implicando ordens correspondentes de pesquisa, temos, consoante 
já assinalamos, as diversas disciplinas jurídicas, sendo necessário apreciá-las no seu conjunto unitário, 
para que não se pense que cada uma delas existe independentemente das outras. Não existe um Direito 
Comercial que nada tenha a ver com o Direito Constitucional. Ao contrário, as disciplinas jurídicas 
representam e refletem um fenômeno jurídico unitário que precisa ser examinado” (REALE, Miguel. 
Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 2001. P. 03 e segs.)
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e da unicidade do Direito, a caracterização do tipo penal, neste momento refe-
renciado, depende de uma compreensão juscivilística das entidades familiares.

Para atingir o objetivo proposto, o presente artigo foi dividido em três 
partes, a saber: a primeira, dedicada ao estudo dos reflexos da designação cons-
titucional da família e da visualização das características das entidades familia-
res no Direito Civil; a segunda, para verificação das principais consequências 
das uniões simultâneas no Direito Civil; e, a terceira, invoca à investigação do 
tipo penal do crime de bigamia em face da multiplicidade de entidades fami-
liares reconhecidas pela lei civil.

Revela-se de grande importância a leitura de que, embora o Brasil tenha 
adotado o conceito de livre expressão religiosa, fato é que – segundo o censo 
demográfico 2000/2010, do IBGE -, o contingente populacional dos que se 
declaram adeptos à religião católica apostólica romana é de grande representa-
tividade. Ressai de tal característica, a eminente consagração de um princípio 
monogâmico do matrimonio. 

Atualmente, a referida normatividade principiológica já se depara com 
certa “fissura interpretativa” – fato inimaginável em tempos atrás -, pois a com-
preensão de novos modelos de família e o reconhecimento social de uniões 
simultâneas tem trazido à baila diferente problematização que o mundo jurí-
dico, formatado na objetividade da Norma, ainda demonstra certa fragilidade 
em superar determinadas situações fáticas, e por isso, a necessidade de ciências 
outras que propiciem a aplicação do Direito posto.

Fato é que esse assunto, ainda é bastante delicado e controverso, como 
anota Santos, constitui matéria que desafia a nossa consciência coletiva, colo-
cando questões de ordem moral, religiosa, sociológica e antropológica a que, 
naturalmente, o Direito não pode ficar indiferente (2009, p. 12). 

1. DAS ENTIDADES FAMILIARES NO DIREITO BRASILEIRO

1.1. A família no Direito Constitucional: o alcance do art. 226, da 
Constituição

A questão de fundo que aqui se busca resumir é o conceito constitucional 
de família. A tradição do Direito Constitucional Luso-brasileiro a família é “o 
‘núcleo irredutível’ da sociedade natural que deve merecer a proteção da pró-
pria sociedade e do Estado contra todas e quaisquer ingerências que obstaculi-
zem ou possam perturbar a efectivação de todas as condições que permitam a 
realização pessoal dos seus membros” (SILVA, 1994, p. 75).

Neste sentido, é possível afirmar que a Constituição da República compreen-
de a noção de família desde um conceito largo, amplo, e tal fato possivelmente 
resulte de uma modificação do eixo da discusão em torno de referido conceito, 
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pois que a ideia de família, progressivamente, afastou-se do que se reconhece 
como matrimônio e, por sua vez, aproximou-se do conceito de filiação, já que 
era necessário proteger os filhos frente ao reconhecimento, cada vez maior, das 
eficácias das uniões livres (GOMES, p. 680-685 Apud. BOSCARO, 2002, p. 76).

Verifica-se, assim, que a tendência de hostilizar as interferências exógenas 
na família, demarcadas pela proteção ao vínculo conjugal, vem sendo substi-
tuída pela modificação do papel social atribuído às unidades familiares, de 
modo a dar “lugar à tutela essencialmente funcionalizada à dignidade de seus 
membros, em particular no que concerne ao desenvolvimento da personalida-
de dos filhos” (TEPEDINO, 1997, p. 48 - 50)2.

Dessa forma, a Constituição da República sinaliza para um conceito 
abrangente de família que engloba tanto a família formal ou, também conhe-
cida como conjugal, como a família informal. Importante trazer a baila que o 
conceito de família informal está consignado naquele agregado familiar “que 
é de fato constituída por ato de vontade amorosa dos conviventes, sem as for-
malidades legais, sem diferencial inferiorizante em comparação com a família 
normal” (TAVARES, 1999. p. 06).

O curioso é perceber que mesmo quando o autor que se digna a defender 
a família informal traz em sua fala um certo tom de preconceito ao comparar 
as famílias formais ou conjugais com a ideia de família ‘normal’. Ora, não 
pode ser a família informal, também, uma família normal? Ou tal designação 
está reservada tão somente para aqueles institutos que se adequam aos ditames 
empregados pela sociedade dos ‘bons’? 

Até mesmo porque o que se compreende por normal é a formação de 
laços, não só pela consanguinidade, ou seja, a família normal biológica, mas, 
também, pelo afeto. Nesse sentido, a família informal deveria ser, também, 
compreendida como normal, pois que se realiza, quase sempre, pela adoção. 

Neste sentido, Duarte nos lembra, ainda, que 

Para lá da família conjugal pretendeu também o legislador constitucional prote-
ger a família natural, resultante do facto biológico da geração. Ora este direito 
de constituir família é concebido a todos o que se pressupõe que, não só a cons-
tituição de família não está reservada às pessoas casadas como nem sequer está 
reservada aos casais (casados ou não). O direito a constituir família recorta-se 
assim como um direito reconhecido a qualquer um, sendo inconstitucional, 
no entender de Pereira Coelho, qualquer norma que proibisse ao pai perfilhar ou 
à mãe declarar a maternidade de filho adulterino ou incestuoso, ou, inversamente 
a norma que proibisse ao filho nascido fora do casamento de estabelecer a sua 
filiação intentando acção de investigação de paternidade (sic). (2003, p. 34 – 35). 

2 Cfr. também BOSCARO, Márcio Antonio. Direito de Filiação. São Paulo: Editora Revista dos Tribu-
nais, 2002. p. 76 – 79.
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Em Portugal, a definição constitucional parte, concomitantemente, dos 
arts. 67º e 68º, o art. 36º, nº 1, todos da Constituição da República Portuguesa, 
que determinam que todos têm direito de constituir família e de contrair ca-
samento em condições de plena igualdade. Embora Canotilho e Moreira não 
admitam a existência de um conceito constitucionalmente definido de família 
no Direito Português, afirmam que a noção de família, é, por isso, um con-
ceito relativamente aberto, comportando, assim, uma amplitude de definição. 
(CANOTILHO e MOREIRA, 1993, p. 351).

No Brasil, as discussões giram em torno, principalmente, do art. 226, 
da Constituição Federal, que estabelece que a família, base da sociedade, tem 
especial proteção do Estado.3

Assim, parece-nos que os legisladores constitucionais brasileiro e portu-
guês querem se referir a uma ideia alargada do conceito de família, pois no 
sentido que pode ser tomado do art. 226, da Constituição da República Bra-
sileira, transmutando-se na noção de entidade familiar, como aquela oriunda 
do casamento ou da união estável entre homem e mulher, do casamento ou 
da união estável entre pessoas do mesmo sexo, da comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes e da comunidade formada pelos pais e 
filhos adotivos.

A Constituição Brasileira exemplificou, apenas, três espécies de família: a 
oriunda do casamento, da união estável entre homem e mulher, da comunida-
de formada por qualquer dos pais e seus descendentes, devendo a comunidade 
formada pelos pais e filhos adotivos estar inserida no último grupo, em virtu-
de do consignado no § 6º, do art. 227, que determina que os filhos, havidos ou 
não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qua-
lificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 

A ideia de descendência, nesse passo, estaria a se referir a uma descen-
dência biológica e, ao mesmo tempo, a atribuição de direitos de descendência 
oriundos da Lei. Lôbo lembra que a filiação é conceito relacional, sendo “a 
relação de parentesco que se estabelece entre duas pessoas, uma das quais é 
considerada filha da outra (pai ou mãe)” (1999. p. 135), compreendendo, as-
sim, um complexo de direitos e deveres reciprocamente considerados, sendo, 
tradicionalmente, estabelecido uma diferenciação entre filiação natural, tendo 
como critério regulador o elemento biológico e filiação civil, ligada normal-
mente às noções de adoção (filiação adotiva). (AGUILAR, 2000. p. 662 e segs).

3 A Constituição Espanhola também parece reproduzir os mesmos preceitos, pois “en efecto, la CE decla-
ra que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrominio con plena igualdad jurídica (art. 32.1), 
y asegura, por otro lado, la protección económica, social y jurídica de la familia por parte de los poderes 
públicos (art. 39.1). Por fin, se garantiza también el derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18.1)” 
(CASABONA, 1997, p. 119 – 120).
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Em 2011, no julgamento da ADI 4277/DF e da ADPF 132/RJ, o Supre-
mo Tribunal Federal reconheceu que os tipos de família consubstanciados no 
art. 226 da CF/88 devem ter uma interpretação meramente exemplificativa. 

Naquele julgamento, os Ministros daquela Corte decidiram que não há 
óbice constitucional para que “a união de pessoas do mesmo sexo possa ser 
reconhecida como entidade familiar apta a merecer proteção estatal”, pelo que 
deve produzir as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. 

Assim, o STF deixou claro que para a ordem jurídica brasileira o afeto é “valor 
jurídico impregnado de natureza constitucional”, sendo “novo paradigma como 
núcleo conformador do conceito de família”. Há, portanto, um amplo direito de 
qualquer pessoa constituir família, independentemente de sua condição sexual.

Neste diapasão, pode-se afirmar, como o faz Tepedino, quando aduz que 
o alargamento do conceito de família, não cria famílias de primeira ou se-
gunda classes, pois o constituinte “pretendeu, ao contrário, no sentido de 
oferecer proteção igual a todas as comunidades familiares, que fosse facilitada 
a transformação do título das uniões estáveis, de modo a que a estas pudesse 
ser estendido o regime jurídico peculiar às relações formais” (1997, p. 58).

Em suma, o conceito moderno de família se molda ao aspecto que se 
pretende abordar, pois não conduz a uma uniformidade. Se não, note-se que 
na doutrina marxista, a compreensão de família estava ligada ao conceito e à 
utilidade da produtividade. 

Assim, “os pedagogos russos clássicos insistiram muito sobre a necessida-
de da unidade e da integridade da família, mas sempre como momento da co-
letividade e em relação com a produtividade”, levando esse “caráter funcional 
da família em relação à produtividade” a fazer com que a primeira sociedade 
marxista julgasse necessário “o ingresso da mulher no mundo do trabalho e 
necessária a legalização do aborto quando este puder impedir a realização da 
mulher trabalhadora” (SGRECCIA, 2002, p. 297).

Desta feita, podemos, então, acentuar que “o vocábulo ‘família’ sempre 
trouxe uma conotação de representação social de grupos, bem como de uma 
valorização ético-social dessa maneira de estar juntos, de forma coerente e es-
truturada” (BOSCARO, 2002. p. 77).4 

2. A CONFIGURAÇÃO DAS ENTIDADES FAMILIARES NO 
DIREITO CIVIL

2.1. Do casamento no ordenamento civil brasileiro

É cediço que, numa primeira aproximação, o casamento pode ser enten-
dido como a união entre um homem e uma mulher, os quais se unem para 

4 BOSCARO, Márcio Antonio. Direito de Filiação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 77.
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perpetuar a espécie, na comunhão do direito divino e do direito humano. 
(GONÇALVES, 2016, p. 37).

A legislação brasileira não se preocupou em definir o casamento e limi-
tou-se a descrever os elementos para celebração, regimes de bens, direitos e 
deveres dos participantes, dissolução, validade e invalidade dessa união. 

Dessa forma, de acordo com o Código Civil, o casamento estabelece 
comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos côn-
juges, realizando-se no momento em que o homem e a mulher manifestam, 
perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara 
casados (art. 1511 e 1514, CC).

Embora o Código Civil mencione em seu art. 1514 que o casamento se 
realiza pela manifestação de vontade pronunciada por homem e mulher pe-
rante um juiz, não houve qualquer proibição expressa para que o casamento 
ocorra entre pessoas do mesmo sexo.

Aliás, repise-se, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que os tipos de 
família consubstanciados no art. 226 da CF/88 devem ter uma interpretação 
meramente exemplificativa (ADI 4277/DF e ADPF 132/RJ), tanto que, na estei-
ra daquelas decisões, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução 
n. 175/2013 por meio da qual esclareceu que as autoridades competentes estão 
proibidas de se recusarem a habilitar ou celebrar casamento civil ou, até mesmo, 
de converter união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo.

Por isso, Dias entende que o vocábulo casamento “tanto significa o ato 
de celebração como a relação jurídica que deve se origina: a relação matrimo-
nial” (2016, p. 152.). Já para Oliveira, casamento é “negócio jurídico de Direito 
de Família por meio do qual um homem e uma mulher se vinculam através 
de uma relação personalíssima e permanente, que traduz ampla e duradoura 
comunhão de vida” (2016, p. 39).

O casamento, assim, se parece mais a um contrato especial, cuja natureza 
é distinta da dos outros tipos de negócios patrimoniais, possuindo o casamen-
to cunho afetivo e pessoal. 

Dessa forma, é regido pelo Direito de família, sendo celebrado entre duas 
pessoas que pretendem constituir família mediante uma plena comunhão de 
vida, nos termos da lei. Como se percebe o casamento é uma das formas de 
convivência afetiva, das mais antigas e tradicionais maneiras de criação de 
entidade familiar, mas não a única.

Para Farias e Rosenvald seriam características principais do casamento 
o seu caráter personalíssimo; a autonomia da escolha dos nubentes; a exigên-
cia de formalidades no processo da habilitação e celebração; a não proibição 
expressa de casamento entre pessoas de mesmo sexo; a impossibilidade de 
sujeição a termo ou condição; o estabelecimento de uma plena comunhão de 
vida; a incidência de normas de ordem pública regulamentando; a estrutura 
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monogâmica; e, a dissolubilidade, a qualquer tempo, por vontade recíproca 
das partes (2015, p. 151).

Existem diversas espécies de casamento, a saber: o casamento civil, referi-
do no art. 1512, CC, o qual estabelece que o casamento é civil e gratuita a sua 
celebração e que a habilitação para o casamento, o registro e a primeira certi-
dão serão isentos de selos, emolumentos e custas, para as pessoas cuja pobreza 
for declarada, sob as penas da lei; 

Existe, também, o casamento religioso com efeitos civis, o qual submete-
-se aos mesmos requisitos exigidos para o casamento civil, sendo nulo o re-
gistro civil do casamento religioso se, antes dele, qualquer dos consorciados 
houver contraído com outrem casamento civil. (arts. 1515 e 1516, CC; O 
casamento por procuração, exige, como o nome indica, uma procuração, por 
instrumento público, com poderes especiais, cuja eficácia do mandato não 
ultrapassará noventa dias (art. 1542, CC); 

Tem-se o casamento nuncupativo, que se caracteriza quando algum dos 
contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da 
autoridade à qual incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, pelo que 
poderá o casamento ser celebrado na presença de seis testemunhas, que com os 
nubentes não tenham parentesco em linha reta, ou, na colateral, até segundo 
grau (art. 1540 e 1541, CC); 

Veja-se, ainda, o casamento putativo, que embora anulável ou mesmo 
nulo, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, produz todos os efeitos 
até o dia da sentença anulatória do casamento, em relação a estes como aos 
filhos (art. 1561, CC); 

E, por fim, tem-se o casamento consular, que consiste no casamento de 
brasileiro, celebrado no estrangeiro, perante as respectivas autoridades ou os 
cônsules brasileiros, o qual deverá ser registrado em cento e oitenta dias, a 
contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil. Deve ser realizado 
no cartório do respectivo domicílio, ou, em sua falta, no 1o Ofício da Capital 
do Estado em que passarem a residir. (art. 1544, CC).

Em suma, na esteira de Tartuce e Simão, tendo como pressupostos os 
princípios da monogamia, da liberdade de união e da comunhão de via, pode-
-se conceituar o casamento como a união de duas pessoas humanas, reconheci-
da pelo Estado e baseada em um vínculo de afeto que visa o auxílio material e 
espiritual, com vistas à constituição de uma família (2012, p. 35 – 36).

2.2.1. O que se reconhece como União Estável no ordenamento 
brasileiro?

A União Estável, por sua vez, é configurada pelo Código Civil como enti-
dade familiar formada entre o homem e a mulher, configurada na convivência 
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pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição 
de família (art. 1723, CC).

Assim, conforme destacam Farias e Rosenvald, percebe-se que a lei não de-
fine a união estável, mas apresenta alguns elementos caracterizadores da união 
estável, a saber: animus familae, ânimo de constituir uma família; convivência 
more uxorio, ou seja, intenção de viver como marido e mulher; diversidade de 
sexos, conforme o artigo 1.723 do Código Civil; estabilidade como o próprio 
nome do instituto; publicidade; notoriedade; durabilidade e continuidade do 
vínculo; ausência de impedimentos matrimoniais e ausência de lapso tempo-
ral mínimo para configuração (2015, p. 448 – 449).

Lôbo concebe que a União Estável decorre de uma mera existência fática, pelo 
que se torna um ato-fato jurídico, produzindo os seus efeitos jurídicos indepen-
dentemente de qualquer manifestação expressa e formal de vontade (2008, p. 101).

Com base nessa inicial ausência de formalidade, Gonçalves, define a 
união estável como uma “união prolongada entre o homem e a mulher, sem 
casamento”, constituindo-se em uma união livre, naquilo que era habitual-
mente designado por concubinato (2016, p. 601).

No entanto, é fato que as normas codificadas no Brasil tem referenciado a 
união estável tomando a matrimonialidade por base5, numa tendência de se afas-
tar de uma união livre para um modelo regulamentado pelo Estado (DIAS, 2016, 
p. 243).

Em resumo, entende-se que o Casamento e a União Estável são espécies 
de um gênero chamado entidade familiar. Afinal, o texto constitucional nos 
revela no § 3o do artigo 226 que deve a lei facilitar a conversão da União Está-
vel em Casamento, denotando que são institutos distintos, mas que formam, 
cada qual, uma espécie de entidade familiar.

3. DA UNIÃO PARALELA OU SIMULTÂNEA NO DIREITO CIVIL

3.1. A Configuração da União Simultânea

Veja-se que se o Casamento e a União Estável constituem-se em enti-
dades familiares para produzirem efeitos civis, a chamada União Paralela e 

5 Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada 
na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. § 
1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a inci-
dência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. § 2o As causas 
suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável. Art. 1.724. As relações pessoais 
entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e 
educação dos filhos. Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se 
às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Art. 1.726. A união estável 
poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil.



Vanessa alexsandra de M. Pedroso / susana antas Videira / FeliPe traVassos s. de alMeida (orgs.)82

o fenômeno do Poliamor tem aparecido no tecido social, mas ainda geram 
controvérsia enquanto configuração de entidade familiar.

Dias exemplifica que essa realidade social configura a existência de famí-
lias simultâneas, que podem se manifestar por uniões simultâneas de “um ho-
mem e duas mulheres, duas famílias, muitas vezes com prole” (2016, p. 279).

Nesse sentido, Tartuce e Simão diferenciam a união simultânea, do casa-
mento e da união estável, recorrendo ao uso da terminologia tradicional do 
concubinato, seja do concubinato puro e do concubinato impuro (2012, p. 274).

É de se registrar, como o faz Dias, que normalmente o uso dessa ex-
pressão concubinato impuro, adulterino, impróprio, espúrio, de má-fé, ou, 
simplesmente, concubinagem, possuem sentido pejorativo quanto se trata de 
identificar a concomitância de entidades familiares (2016, p. 279).

Farias e Rosenvald esclarecem que a diferença que se fazia entre o concu-
binato puro e o impuro, no qual o puro seria caracterizado por pessoas que 
não estariam impedidas de casar, mas por opção não faziam e o concubinato 
impuro seria para aquelas pessoas impedidas de se casarem, tem se tornado de 
menor importância a teor do art. 1727, CC. 

Haveria, assim, uma clara intenção de determinar diferença entre con-
cubinato e união estável, deixando o termo concubinato tão somente para a 
figura do impuro e, o antigo concubinato puro passou-se a ser chamado de 
união estável (2015, p. 440 – 441). 

No entanto, embora os autores adotem para fins meramente didáticos a 
diferenciação que se segue, a saber: o concubinato puro equivaleria ao insti-
tuto da União Estável, e o concubinato impuro equivaleria ao modelo social 
de uniões paralelas ou simultâneas, reconhecem que tal discussão traz um 
caráter que, somente, denigre e em nada acrescenta à hipótese desenvolvida 
neste trabalho. 

Conforme já referido, o concubinato impuro equivale a união simultâ-
nea, de índole afetiva, entre um homem e duas ou mais mulheres, ou uma 
mulher e dois ou mais homens, formando, assim, duas ou mais famílias, mui-
tas vezes todas elas com filhos, sem prejuízo de outras configurações, mas, 
invariavelmente, uma decorrente do casamento e a outra de união estável, ou 
as duas decorrentes de uniões estáveis (DIAS, 2016, p. 279).

Entretanto, não se deve confundir a união simultânea com a união polia-
fetiva, ou poliamor, posto que essa última “disciplina uma interação recíproca 
entre pessoas, constituindo família ou não”, na qual “todos que fazem parte 
sabem e conhecem a existência das outras relações, compartilhando muitas 
vezes entre si o afeto” (DIAS, 2016, p. 284). 

Dias defende que, reconhecendo-se a honestidade e lealdade, deve haver 
uma espécie de instrumentalização da vontade expressada por todos que com-
põem o modelo familiar do políamor, no sentido de formalizarem o desejo de 
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ver partilhado, de forma igualitária, direitos e deveres mútuos, equiparando-se 
aos moldes da união estável (2016, p. 285). Porém, no Brasil não se reconhece 
esta forma de união como união estável. 

3.2. As consequências da União Paralela ou Simultânea no Direito 
Civil brasileiro

A realidade social das famílias simultâneas ainda gera muita dúvida no 
que concerne aos seus efeitos do Direito Civil.

A corrente defendida por Dias (2016, p. 279 – 289) e por Hironaka 
(2013, p. 199 – 219) entende que as consequências desses relacionamentos 
afetivos, em especial que dizem respeito aos filhos e a repercussão patrimo-
nial, deveriam receber tutela estatal, nos termos do Enunciado n. 4 do IBD-
FAM, verbis: a constituição de entidade familiar pode gerar efeito jurídico. 
Para essa corrente, negar o reconhecimento social e jurídico dessa realidade 
familiar seria equivalente ao reconhecimento, a contrario sensu, de uma famí-
lia invisível.

A corrente mais tradicional, no entanto, apoia-se na literalidade dos arts. 
1521, 1727, e § 1o do 1723, todos do CC, para afastar a possibilidade de se 
reconhecer à União Paralela a qualidade de entidade familiar, reputando-se 
como mera sociedade de fato6, não gerando entre os concubinos qualquer 
direito a alimentos, direitos sucessórios nem direito à meação (2015, p. 441). 

É de se salientar que nem o STJ nem o STF admitem a existência das 
uniões paralelas. 

Neste sentido, o STF se manifestou no julgamento do RE 397.762-8/BA, 
verbis:

Ementa. COMPANHEIRA E CONCUBINA - DISTINÇÃO. Sendo o Direito 
uma verdadeira ciência, impossível é confundir institutos, expressões e vocá-
bulos, sob pena de prevalecer a babel. UNIÃO ESTÁVEL - PROTEÇÃO DO 
ESTADO. A proteção do Estado à união estável alcança apenas as situações 
legítimas e nestas não está incluído o concubinato. PENSÃO - SERVIDOR 
PÚBLICO - MULHER - CONCUBINA - DIREITO. A titularidade da pensão 
decorrente do falecimento de servidor público pressupõe vínculo agasalhado 
pelo ordenamento jurídico, mostrando-se impróprio o implemento de divisão 
a beneficiar, em detrimento da família, a concubina.

6 Para Maria Berenice “chama-se de sociedade de fato o que nada mais é do que uma sociedade de 
afeto. Ainda assim se perquire se a mulher tinha ou não conhecimento da vida paralela do com-
panheiro. Somente na hipótese de a mulher alegar desconhecimento da duplicidade de vidas do 
varão é que a justiça aloca o vínculo no direito obrigacional e lá o trata como sociedades de fato”. 
(...) “Questionar a boa-fé é tarefa difícil, além de haver o perigo de se cair no puro subjetivismo” 
(DIAS, 2016. p. 281).
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O próprio STJ tem reiterado posição dominante de não reconhecimento 
das uniões plúrimas ou paralelas, conforme, exemplificativamente, decorre do 
REsp 1.157.273-RN, verbis:

FAMÍLIA. UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS. PENSÃO. In casu, o de cujus 
foi casado com a recorrida e, ao separar-se consensualmente dela, iniciou um 
relacionamento afetivo com a recorrente, o qual durou de 1994 até o óbito 
dele em 2003. Sucede que, com a decretação do divórcio em 1999, a recorrida 
e o falecido voltaram a se relacionar, e esse novo relacionamento também 
durou até sua morte. Diante disso, as duas buscaram, mediante ação judicial, 
o reconhecimento de união estável, consequentemente, o direito à pensão do 
falecido. O juiz de primeiro grau, entendendo haver elementos inconfundíveis 
caracterizadores de união estável existente entre o de cujus e as demandantes, 
julgou ambos os pedidos procedentes, reconhecendo as uniões estáveis simul-
tâneas e, por conseguinte, determinou o pagamento da pensão em favor de 
ambas, na proporção de 50% para cada uma. Na apelação interposta pela ora 
recorrente, a sentença foi mantida. Assim, a questão está em saber, sob a pers-
pectiva do Direito de Família, se há viabilidade jurídica a amparar o reconhe-
cimento de uniões estáveis simultâneas. Nesta instância especial, ao apreciar 
o REsp, inicialmente se observou que a análise dos requisitos ínsitos à união 
estável deve centrar-se na conjunção de fatores presentes em cada hipótese, 
como a affectio societatis familiar, a participação de esforços, a posse do estado 
de casado, a continuidade da união, a fidelidade, entre outros. Desse modo, 
entendeu-se que, no caso, a despeito do reconhecimento, na dicção do acórdão 
recorrido, da união estável entre o falecido e sua ex-mulher em concomitância 
com união estável preexistente por ele mantida com a recorrente, é certo que 
o casamento válido entre os ex-cônjuges já fora dissolvido pelo divórcio nos 
termos do art. 1.571, § 1º, do CC/2002, rompendo-se, definitivamente, os la-
ços matrimoniais outrora existentes. Destarte, a continuidade da relação sob a 
roupagem de união estável não se enquadra nos moldes da norma civil vigente 
(art. 1.724 do CC/2002), porquanto esse relacionamento encontra obstáculo 
intransponível no dever de lealdade a ser observado entre os companheiros. 
Ressaltou-se que uma sociedade que apresenta como elemento estrutural a 
monogamia não pode atenuar o dever de fidelidade, que integra o conceito 
de lealdade, para o fim de inserir, no âmbito do Direito de Família, relações 
afetivas paralelas e, por consequência, desleais, sem descurar do fato de que 
o núcleo familiar contemporâneo tem como escopo a realização de seus inte-
grantes, vale dizer, a busca da felicidade. Assinalou-se que, na espécie, a relação 
mantida entre o falecido e a recorrida (ex-esposa), despida dos requisitos carac-
terizadores da união estável, poderá ser reconhecida como sociedade de fato, 
caso deduzido pedido em processo diverso, para que o Poder Judiciário não 
deite em solo infértil relacionamentos que efetivamente existem no cenário 
dinâmico e fluido dessa nossa atual sociedade volátil. Assentou-se, também, 
que ignorar os desdobramentos familiares em suas infinitas incursões, em que 
núcleos afetivos justapõem-se, em relações paralelas, concomitantes e simultâ-
neas, seria o mesmo que deixar de julgar com base na ausência de lei específica. 
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Dessa forma, na hipótese de eventual interesse na partilha de bens deixados 
pelo falecido, deverá a recorrida fazer prova, em processo diverso, repita-se, de 
eventual esforço comum. Com essas considerações, entre outras, a Turma deu 
provimento ao recurso, para declarar o reconhecimento da união estável man-
tida entre o falecido e a recorrente e determinar, por conseguinte, o pagamento 
da pensão por morte em favor unicamente dela, companheira do falecido. 
(STJ/ Terceira Turma. REsp 1.157.273-RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado 
em 18/5/2010). (sic)

A doutrina tem referido, no entanto, que a tendência da evolução juris-
prudencial é caminhar para a aceitação de uma hipotética união estável puta-
tiva, desde que comprovada todos os requisitos da união estável, preservada a 
boa-fé pela eventual ignorância da infidelidade do(a) parceiro(a) (DIAS, 2016, 
p. 281 – 282). 

Para Farias e Rosenvald é importante salientar “que a união estável pu-
tativa pode ser a boa-fé objetiva, que não decorre da falta de conhecimento 
da parte, mas, sim, do comportamento que desperta uma confiança, ou seja, 
apesar de saber do outro sofre um impedimento para o casamento, é levada 
a acreditar, por motivos diversos, que aquele óbice não existe, por exemplo 
o companheiro, embora casado e convivendo com a esposa, faz a compa-
nheira acreditar que não existe mais convivência marital com a esposa, que 
dormem em quartos separados e que tudo não se resolveu por conta dos 
filhos” (2015, p. 461).

Por outro lado, Azevedo nos lembra que as relações pessoais entre os 
companheiros, segundo o artigo Art. 1.724 do CC devem obedecer “aos deve-
res de lealdade, respeito e assistência (...)” e como aduz Dias no texto supra: a 
união estável putativa, será possível desde que comprovada ‘todos’ os requisi-
tos (2011, p. 292).

Ora, desta feita, não seria demasiado compreender que o Código Civil 
faz menção ao dever de fidelidade, haja vista que essa – a fidelidade – é espé-
cie de um gênero lealdade. Fato que possibilita afirmar que tal circunstância, 
é dizer, a lealdade entre os companheiros, decorre de Lei e é elemento mais 
do que essencial à existência do conceito jurídico do que se compreende 
como família. 

4. A QUESTÃO FIDELIDADE NAS RELAÇÕES PESSOAIS PARA 
O DIREITO PENAL

Diante do todo exposto, poderia, então, existir problema, inclusive em 
âmbito penal, se João na constância de seu casamento com Maria, mantivesse 
uma união estável com Augusta, ou seja, ademais de um pecado segundo nos-
sas leis cristãs, João, também, estaria cometendo um crime?
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Inicialmente, faz-se necessário lembrar que embora a união estável tenha 
os mesmos direitos e deveres do casamento não é, em absoluto, o mesmo que 
casamento, pois lhe falta o requisito da solenidade e se a falta de tal requisito 
não é suficiente para fundamentar nossa resposta, nos respaldamos no art. 226 
§3º da CF/88 onde aduz: Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a 
lei facilitar sua conversão em casamento.

Ora, se deve a Lei converter a união estável em casamento é porque, 
embora tal instituto tenha sido reconhecido pelo Estado brasileiro com os 
mesmo direitos e garantias do casamento é porque não é casamento e, não 
sendo casamento não poderá João responder pelo crime de bigamia, haja vista 
que este consiste na reiteração de casamentos.

Se não é assim, note-se que o art. 235 do CP aduz: Contrair alguém, sen-
do casado, novo casamento, ou seja, para existência do crime de bigamia far-se-
-á necessário a existência de pelo menos dois casamentos concomitantemente.

A expressão ‘sendo casado’, inserida no tipo penal não deixa margens para 
discussão, é dizer, necessariamente tem que haver casamento para existir biga-
mia. Daí, cumpre registrar que se não é possível utilizar a união estável para 
caracterizar os elementos tipificadores dos crimes contra o casamento, “a outro 
giro, não se tratando de normas penais incriminadoras, justifica-se a utilização 
da união estável para beneficiar o autor do fato – até mesmo em face da aplica-
bilidade da norma mais benéfica” (FARIAS e ROSENVALD, 2015, p. 510).

Por outro lado, sobeja outra duvida, qual seja, e a existência de duas ou 
mais uniões estáveis formando as uniões paralelas? 

Segundo o art. 1.727 do CC, in verbis, As relações não eventuais entre o 
homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato, ou seja, a 
primeira se reconhece como união estável, mas a segunda é considerada como 
concumbinato.

E, pelo menos para o âmbito penal, tais situações não comprometem 
João em nada, pois João ao não cumprir com seu dever de fidelidade para com 
Maria estaria se afastando das regras morais impostas pela sociedade e, ainda, 
pelo Código Civil, mas não teria, neste momento, cometido crime, haja vista 
a revogação expressa do crime de adultério.

Em resumo, pode-se afirmar que a possibilidade de produção de efeitos 
jurídicos entre os concubinos podem se projetar em outras áreas que não no 
âmbito penal, como por exemplo, no campo obrigacional, mas também, afas-
tadas do Direito de família, posto que, “por óbvio, a decorrência de efeitos 
patrimoniais do concubinato depende da prova efetiva pelo interessado da 
existência de colaboração recíproca e da aquisição patrimonial e será possível 
mesmo quando um dos concubinos é casado e convive com seu cônjuge” (FA-
RIAS e ROSENVALD, 2015, p. 442).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do todo exposto fica a certeza que as demandas sociais em torno 
do tema família são demasiadas e o Direito longe está de contemplar cada uma 
delas de maneira satisfatória a coletividade como um todo. 

Tal dificuldade da norma jurídica, possivelmente, encontre respaldo no 
fato de que nosso ordenamento, embora compreendido como um ordena-
mento de vanguarda, a exemplo da nossa Constituição da República, ainda, 
guarda muito valores machista e patrimonialista que travam o a persecução de 
garantias pertinentes ao tema. 

Um exemplo disso é o Recurso Espacial nesse texto apresentado. Note-
-se que aquele homem vivo poderia ser o mantenedor das duas famílias e, 
ainda, podiam as duas famílias saber da existência uma da outra, mas pelo 
simples fato de que a união estável exige a existência de fidelidade como 
pressuposto para sua existência, aquela – designada concumbina – não foi 
reconhecida pelo nosso STJ. 

Ora, é de se perguntar, ainda, o que realmente se protege ao tipificar a 
conduta da bigamia? O bem jurídico protegido em tal crime é a família como 
aduz o Código Penal? Cremos que o interesse maior está na proteção dos pa-
peis públicos e quiçá do patrimônio que não podia em idos de 1940 – quando 
da publicação do Código Penal – deixar de estar na mão de alguns poucos. 

Se não, porque o crime de adultério resultou, tão cedo, em desuso? Ou 
melhor, logo foi considerado tacitamente revogado? A importância para com 
a família não podia ultrapassar a barreira dos desejos masculinos e, ainda, não 
podia negar a manutenção do patrimônio como divisor de castas sociais. 

O fato é que a sociedade se vê diante de novas tecnologias que a aproxima 
de novas compreensões de mundo, não permitindo mais que a religião ou o 
Estado comandem suas decisões no que se referem as suas relações pessoais. 

Circunstância que por sua vez, exigem do Direito Civil e Penal o estabe-
lecimento de novos paradigmas, sob pena de submeter-se as “legislações” do 
Conselho Nacional de Justiça, como é exemplo a Resolução n. 175/2013 por 
meio da qual esclareceu que as autoridades competentes estão proibidas de se 
recusarem a habilitar ou celebrar casamento civil ou, até mesmo, de converter 
união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo.

Não é surpresa para ninguém que o CNJ não pode legislar, mas de ma-
neira indireta ou, quem sabe, direta vem legislando para melhor adequar suas 
decisões as demandas sociais que não são atendidas pela Lei e, ainda, pelo 
entendimento de nossos Tribunais. 

De esta feita, compreendemos que as famílias simultâneas é um fato de 
nossa sociedade e já reconhecidas por alguns ramos do Direito e não pode 
continuar sendo negada pelos meros detalhes interpretativos da Lei Civil. 
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capítulO 7

O DireitO miGratóriO:  
breves reflexões HistóricO-juríDicas1

Pedro Caridade de Freitas

Era peregrino e não me acolheste.
S. Mateus

1. NÃO PODEMOS TRATAR OS MOVIMENTOS  
MIGRATÓRIOS SEM FAZER UMA PRÉVIA  
DELIMITAÇÃO DO TEMA

Os movimentos migratórios na actualidade são diversos. Nos países de-
senvolvidos assistimos a um movimento de globalização com a circulação de 
profissionais altamente qualificados de um país para outro para desenvolver 
a sua actividade profissional, seja porque trabalham em empresas multina-
cionais, e integram a mobilidade interna da empresa, seja porque procuram 
melhores condições de trabalho em outro país. Estes migrantes são pessoas de 
formação superior e com conhecimentos especializados.

Estas modalidades de movimentos migratórios têm sido entendidos 
como fazendo parte do processo de desenvolvimento das economias moder-
nas, conforme o documento das Nações Unidos sobre migração internacional 
e desenvolvimento número A/65/203, de 2 de Agosto de 2010.

Assistimos também a movimentos migratórios dos países subdesen-
volvidos para países desenvolvidos na procura de melhores condições de 
vida. Estas pessoas fogem do desemprego, da fome, da sede. Este tipo de 
migrantes são muitas vezes designados por deslocados económicos ou mi-
grantes económicos.

1 Este texto, com algumas adaptações, foi publicado em língua inglesa com o título Emigration Law. 
Does it still make sense? Same Short Historical and Legal Reflections, The Routhledge Companion to 
Migration, Communication, and Politics, edited by Stephen M. Croucher, João R. Caetano and Elsa A. 
Campbell, London and New York, Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, pp. 9-18.
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Por fim, e ligado com estes últimos, encontramos os recentes fluxos mi-
gratórios ocorridos após a “Primavera Árabe”. Neste caso, estamos perante 
movimentos de refugiados de guerra, políticos e também de fome e condições 
elementares de sobrevivência. Não é fácil delimitar as diversas categorias, uma 
vez que um refugiado de guerra é também um refugiado económico e pode ser 
um refugiado político.

É sobre estes que nos vamos debruçar no presente texto.
Desde 2011 que têm surgido conflitos em vários países árabes situados 

nas margens do Mar Mediterrâneo. A Tunísia, o Egipto, a Líbia e a Síria 
assistiram e assistem a revoltas populares que visam a deposição dos regimes 
autoritários existente em cada país. A Síria mantém até aos dias de hoje uma 
guerra civil fratricida que mata milhares de pessoas e dá origem a uma onda 
de refugiados sem precedentes na história.

A União Europeia tem-se pronunciado sobre os acontecimentos no mé-
dio oriente e definiu orientações e prioridades políticas para a sua acção futura 
através da Declaração do Conselho Europeu Extraordinário de 11 de Março 
de 2011, publicada no Jornal Oficial em 20 de Abril de 2011.

O objectivo da União Europeia é salvaguardar os Direitos Humanos dos 
povos em conflito e auxiliar os Estados Membros mais directamente afectados 
pelos movimentos migratórios. A Organização das Nações Unidas tem toma-
do semelhantes posições.

Com as revoltas surgem as guerras civis que envolvem nacionais de diver-
sas facções, e com estas aumentam os movimentos migratórios.

Com os conflitos da Líbia e Síria, que apresentam contornos mais san-
grentos, e a constituição do autodenominado Estado islâmico, o fluxo migra-
tório rumo à Europa aumentou de forma exponencial, sendo que os princi-
pais destinos são Itália, nomeadamente a ilha de Lampedusa, e a Grécia, pela 
proximidade geográfica.2

A União Europeia e os Estados Membros têm-se confrontado com um 
êxodo maciço de refugiados para as suas fronteiras, e com a necessidade em 
dar resposta atempada a estes movimentos. A Europa é vista como o “porto 
de abrigo” de milhares de famílias que, por terra e por mar, arriscando a vida 
em carros sobrelotados e em barcos de borracha, tentam a sua sorte para obter 
liberdade e melhores condições de vida.

Nos primeiros 5 meses de 2015, mais de 1,8 mil pessoas morreram na tra-
vessia para a Europa, e cerca de 51 mil chegaram à Europa, fugidos da guerra, 
da fome, da ausência de condições económicas, sociais e políticas de países do 
Médio Oriente, da África e da Ásia.

2 De acordo com dados da ACNUR (Agência da ONU para os Refugiados) cerca de 5,6 milhões de 
pessoas fugira da Síria desde 2011. Vide https://www.acnur.org/emergencia-en-siria.html#_
ga=2.168620201.94318704.1552149761-29034063.1552149761 (consultado em 9 de Março de 2019).
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A crise económica que tem assolado a Europa e o Mundo, bem como o 
eventual êxodo migratório dos povos oriundos dos países em conflito, a que 
acrescem os refugiados da África subsariana, exigem tomadas de posição con-
cretas dos países mais visados pelos fluxos de emigração. 

O Brasil tem também vivido este drama humanitário, primeiro com os 
refugiados dos cataclismos naturais do Taiti, e, mais recentemente, com es-
pecial enfoque no ano de 2018, com os refugiados da grave crise política e 
económica da Venezuela.3

Os desafios são grandes. É preciso salvar vidas, seja porque milhares de 
pessoas morrem nas longas travessias que fazem, e outras acabam por se ver 
enredadas numa rede de tráfico humano que as reduz a uma situação de escra-
vatura. Acolhê-las e dar-lhes condições de vida dignas é uma obrigação. 

Mas o desfaio é maior ainda, e passa por uma intervenção directa nos 
diversos países em conflito para promover a paz e permitir o seu desenvol-
vimento sustentável. Só desta forma é possível começar a reduzir o fluxo 
migratório.

Os Estados, por questões económicas e sociais, têm tendência para impor 
limitações e quotas de emigração, no entanto, e não obstante a importância 
que esses critérios podem assumir, questões de índole humanitária devem ser 
tidas em consideração.

A emergência de movimentos migratórios leva a considerar que a coope-
ração entre os países de origem e de trânsito deve constituir um corolário do 
moderno Direito Internacional.

O drama dos refugiados não é de hoje, pelo que para perceber os mo-
tivos dos movimentos migratórias, e as situações políticas e económicas dos 
diversos países de origem é necessário conhecer a História do Direito Inter-
nacional, assim como a História das Relações Internacionais. Os factores 
históricos, políticos, económicos e sociais são preponderantes para explicar 
estes movimentos.

Não estamos perante o primeiro fluxo migratória dos últimos dois sécu-
los, pelo que as lições da História têm de ser obtidas.

Os princípios que devem pautar os movimentos migratórios encon-
tram-se exaustivamente trabalhados pela Escola Peninsular de Direito Na-
tural, nomeadamente por FranCisCO VitOria, pelo que urge revisitar o seu 
pensamento.

3 De acordo com a ACNUR desde 2014, mais de 414.000 venezuelanos apresentaram pedidos de 
asilo em todo o mundo, sendo cerca de 60% (248.000) no ano de 2018. Vide https://www.acnur.
org/noticias/press/2019/3/5c8290ae4/las-solicitudes-de-asilo-de-personas-venezolanas-sobrepasan
-las-400000.html#_ga=2.126017285.94318704.1552149761-29034063.1552149761 (consultado em 
9 de Março de 2019).



Vanessa alexsandra de M. Pedroso / susana antas Videira / FeliPe traVassos s. de alMeida (orgs.)92

2. Como ponto prévio é importante referir que o Estado moderno, cria-
do com a Paz de Vestefália,4 se encontra alicerçado no contrato social, 
através do qual há um vínculo jurídico entre o cidadão e o Estado.

A ideia de contrato social é desenvolvida, com premissas diferentes, des-
de HObbes, passando por lOCke e culminando em rOusseau. Para HObbes o 
contrato social assume a forma de pactum subjectionis, em que a única vontade 
com legitimidade na sociedade civil é a do monarca, a quem cabe salvaguardar 
os súbditos da arbitrariedade.5 

lOCke e rOusseau defendem que o direito está na mão do povo que o mode-
la segundo a sua vontade livre. O povo apesar de abdicar de alguns direitos para 
criar a comunidade nacional, mantém no seu poder alguns direitos naturais.6

A doutrina contratualista defende a existência de dois momentos na for-
mação do poder político: 

1º) o primeiro momento é o pacto da associação civil, através do qual os 
homens renunciam à liberdade natural e consentem em formar uma nova 
sociedade, debaixo da protecção de um poder e sujeitos a leis comuns;
2º) o segundo momento é a designação da forma de governo, pela qual a so-
ciedade, previamente ligada pelo vínculo civil, escolhe a constituição, designa 
a pessoa ou pessoas a quem o poder supremo deve pertencer e prescreve as leis 
fundamentais que regulam essa república.7 

Por este pacto estabelece-se tanto o Direito Público, que baliza as relações 
entre os indivíduos e o Estado, como o Direito civil, regulador das relações 
privadas entre os membros da comunidade.

3. É partindo desta concepção contratualista que hoje se pode avaliar a 
temática dos refugiados, enquanto pertencentes a uma comunidade polí-
tica nacional. Todos os cidadãos de um Estado têm com ele um vínculo. 

Numa situação de guerra, que obrigue a um movimento massivo de refu-
giados, ou no caso de refugiados políticos, o vínculo jurídico que une o cidadão 

4 Cfr. Pedro Caridade de Freitas, História do Direito Internacional Público, Cascais, Princípia, 2015, pp.23-26.
5 Vide Pedro Caridade de Freitas, Um Testemunho na Transição para o Século XIX: Ricardo Raimundo 

Nogueira, Coimbra, Almedina, 2005, pp. 148-150.
6 Cfr. António Manuel Hespanha, Apontamentos de História do Direito Português – Complemento às 

lições de História do Direito Português do Doutor Guilherme Braga da Cruz, Coimbra, 1970-71, p. 174 
e José Adelino Maltez, Princípios de Ciência Política – O problema do Direito, Instituto Superior de 
Ciências Sociais e Políticas, Lisboa, 1998, 301. Vide ainda Isabel Banond, História das Ideias Políticas, 
Cascais, Princípia, 2014, pp. 158-160 e 207-213.

7 Cfr. Paulo Merêa, O Problema da Origem do Poder Civil em Suaréz e em Pufendorf, Boletim da Facul-
dade de Direito da Universidade de Coimbra, vol. XIX, Coimbra, 1943, pp. 298-299.
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ao Estado desfaz-se. Nesta sequência, é importante perceber se é possível criar 
um novo vínculo jurídico, com outro Estado de recepção.

Deste modo, na temática do direito migratório surgem sempre duas ques-
tões: a primeira refere-se a saber se um determinado indivíduo pode abando-
nar o seu território de origem contra a vontade do Estado; a segunda, se um 
Estado é obrigado a acolher no seu território um nacional de outro Estado, e 
com ele celebrar um novo vínculo jurídico.

A resposta à segunda questão é aquela que mais nos interessa. Em prin-
cípio, e ao longo dos tempos, os internacionalistas foram-se inclinando para 
admitir a obrigatoriedade de um Estado ter de aceitar no seu território os na-
cionais de outro, impondo, no entanto, alguns requisitos de admissibilidade.

FrédériC Martens considera, em 1886, que o direito migratório é um 
direito imprescritível, que pertence a cada indivíduo, pelo que cada um é livre 
de mudar de nacionalidade.8 

Não podemos descurar o facto de nos encontrarmos perante uma ques-
tão não apenas jurídica, mas também política, económica e social, que, em 
muitos casos, justifica a adopção pelos Estados de medidas, quer restritivas à 
saída de nacionais do Estado quer de entrada de nacionais de um outro Estado 
no seu território

4. A Escola Peninsular de Direito Natural9, de cariz jusnaturalista, inscre-
ve-se na segunda escolástica e é marcada por uma fundamentação metafí-
sica do Direito Internacional. Os teólogos-juristas baseiam-se no Direito 
Natural para justificar o Direito Internacional e reafirmam uma concep-
ção teocêntrica do Estado e do Direito.10 

No campo da Filosofia do Direito, a Escola Peninsular inspira-se no 
pensamento aristotélico e tomista, que vê o homem como um ser racional e 
social por natureza. Partindo destas premissas, a Escola Peninsular deduz que 
os Estados são, por natureza, seres sociais que necessitam uns dos outros e que, 
em conjunto, constituem uma comunidade universal.11 

8 Cfr. Ernest Nys, Le Droit International. Les Principes, Les Théories, Les Faits, tome II, nouvelle édi-
tion, Paris, Marcel Rivière, s/d, p. 279.

9 Cfr. Nuno Espinosa Gomes da Silva, História do Direito Português, 2.ª edição, Lisboa, Fundação Ca-
louste Gulbenkian, 1991, pp. 355-357 e Franz Wieacker, História do Direito Privado Moderno, 2.ª 
edição, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1993, pp. 320-321.

10 Cfr. Mário Júlio de Almeida Costa, História do Direito Português, 3.ª edição, Coimbra, Almedina, 2002, 
p. 343 e Pedro Caridade de Freitas, Portugal e a Comunidade Internacional na Segunda Metade do 
Século XIX, Lisboa, Quid Juris, 2012, pp. 55-70.

11 Cfr. Alfred Verdross, Derecho Internacional Público, 4.ª edição alemã em colaboração com Karl Zema-
nek, tradução de António Truyol y Serra, Madrid, Aguilar, 1963, p. 50.
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Até aos Descobrimentos o Mundo é tido como um espaço exíguo, redu-
zido à Europa e a poucos mais territórios. Na tradição do Direito Romano o 
espaço marítimo é considerado de domínio público, sendo a jurisdição exerci-
da por uma cidade, Estado ou Império.

De entre os temas a que esta Escola se dedica cabe referir a criação de 
um novo Direito Internacional que tenta responder às questões emergentes 
dos descobrimentos, nomeadamente a ocupação de territórios descobertos ou 
conquistados, a liberdade dos mares e do comércio e a condição jurídica dos 
habitantes das novas terras. 

O poder político instituído em Portugal e Espanha trata os índios ame-
ricanos à margem do Direito, negando-se-lhes protecção jurídica e abusando 
da sua condição de bárbaros.12 Alguns juristas da Escola Peninsular, como 
Vitoria e Molina, vão alertar nos seus estudos para este tratamento jurídico, 
contribuindo para o desenvolvimento das relações entre os povos.

5. O primeiro grande construtor do Direito Internacional moderno 
foi FranCisCO de VitOria, dominicano e Professor da Universidade de 
Salamanca.

De entre a sua obra cabe realçar as Relectiones, nomeadamente a De Indis e 
a De iure belli hispanorum in barbaros.

A análise que vamos fazer do pensamento internacionalista de VitOria, 
não obstante ser breve, tem como objectivo referir a importância que o seu 
pensamento tem para o entendimento de um Direito Internacional com apli-
cação para além dos limites do tempo e do espaço europeu.

Temos consciência que o pensamento de VitOria não fez escola nos sé-
culos XVII, XVIII e XIX, que ficaram marcados pelo pensamento de HugO 
gróCiO. VitOria escreve as suas lições em latim, considerada na altura língua 
elegante e culta, e antes do início da hegemonia do Estrado Moderno nas 
relações internacionais com a Guerra dos Trinta Anos e a Paz de Vestefália. 
VitOria é ainda um produto da Respublica Christiana e de um pensamento 
centrado na supremacia papal e num direito internacional centrado nas rela-
ções entre os Homens.

Ao invés, gróCiO é coevo das guerras religiosas e das guerras entre o 
Sacro Império Romano-Germânico e diversos territórios independentes que 
defendem a sua independência e supremacia internacional. gróCiO é assim 
um defensor do Estado, enquanto entidade soberana, que não tem superior na 
ordem externa, independente e igual.

12 Cfr. James Brown Scott, El Origen Español del Derecho Internacional Moderno, prólogo de Camilo 
Barcia Trilles, Valladolid, Universidad de Valladolid, Sección de Estudios Americanistas, 1928, p. 69.
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É o Estado que marca as relações internacionais modernas, e não o indi-
víduo ou os povos, por isso não podemos estranhar que seja a obra de gróCiO 
– De Iure Belli ac Pacis – a marcar as relações internacionais, para mais não 
foi escrita em latim, mas em língua coeva, o que permite um acesso directo a 
todos aqueles que servem o Estado.

Mas voltando a VitOria.
VitOria tem a capacidade de adaptar ao “direito” e à “sociedade” o jusna-

turalismo medieval e o aristotelismo-tomista. Como acentua antóniO truyOl 
y serra, VitOria é um grande internacionalista por ser um grande teórico da 
sociedade política.13 

FranCisCO de VitOria considera a humanidade integrada numa “comuni-
dade dos povos de toda a terra”.14 Cada povo é chamado pelo Direito Natural 
a constituir-se em “República” ou Estado e a construir a sua própria sociedade 
e o seu devir histórico. 

Cada República deve constituir uma comunidade perfeita, para não de-
pender de outra República, aprovar leis próprias, ter governo e magistrados 
próprios. Com esta ideia de comunidade perfeita VitOria teoriza, em nossa 
opinião, o conceito de soberania.15 

Segundo VitOria, os povos que se organizam em Estados encontram-se 
unidos entre si pela natureza humana, constituindo um orbe, caracterizado por 
ser uma família de Estados, ligados pela sociabilidade natural do homem.16 
Por esta concepção, acusa-se VitOria de secularizar o Direito Internacional, ao 
substituir a ideia de cristandade pelo de orbe17. O orbe não é um super-Estado 
mas uma família de povos.18 A communitas orbis é o grande contributo de VitO-
ria para o pensamento internacional.

VitOria funda o seu pensamento numa vertente comunitária e não in-
dividualista, pelo que na sua obra se pode falar em Direitos dos povos e não 
dos indivíduos.19

13 Cfr. Antonio Truyol y Serra, Vitoria y su Lugar en la Historia del Pensamiento, Revista Española 
de Derecho Internacional, vol. XXXVI, n.º 1, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas,1984, p.23

14 Cfr. Truyol y Serra, António, História da Filosofia do Direito e do Estado, 2.  Do Renascimento a Kant, 
tradução portuguesa da 3.ª edição espanhola por Henrique Barrilaro Ruas, Colecção Estudo Geral, Lis-
boa, Instituto de Novas Profissões, 1990, p. 77.

15  Cfr. António Truyol y Serra, Los Principios del Derecho Público en Francisco de Vitoria, Madrid, 
Ediciones Cultura Hispánica, 1946, p. 33 e Pedro Caridade de Freitas, Portugal e a Comunidade Inter-
nacional, ob. cit., p. 56.

16 Cfr. Truyol y Serra, António, História da Filosofia do Direito e do Estado, ob. cit., p. 77.
17 Idem, p. 80.
18 Cfr. António Truyol y Serra, Genèse et Fondements Spirituels de l’Idée d’une Communauté Universelle. 

De la Civitas Máxima Stoïcienne à la Civitas Gentium Moderne, Lisboa, 1958, p. 118.
19 Cfr. António Pedro Barbas Homem, História das Relações Internacionais. O Direito e as Concepções 

Políticas na Idade Moderna, Coimbra, Almedina, 2003, p. 26.
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O orbe não tem origem num contrato, pelo que a ligação entre as comu-
nidades se faz pelo ius gentium que é concebido, na tradição romana, como 
Direito universal da humanidade e como Direito dos povos nas suas relações 
recíprocas, ou seja, como um ius inter gentes20, que se transforma em direito 
positivo através da celebração de tratado e convenções entre os homens. 

Para VitOria, o Direito das Gentes “é aquele que a razão natural estabele-
ceu entre todas as gentes.21 O orbe que decorre da ideia de totus orbis não é uma 
criação da vontade humana, mas uma decorrência da natureza racional do 
Homem. A comunidade internacional constitui o corolário do princípio da 
interdependência dos Estados que, como bem acentua truyOl y serra, personi-
ficam à escala universal a interdependência dos indivíduos perante o Estado.22

VitOria segue de perto a definição de Direito das Gentes de gaiO – “quod 
naturalis ratio inter omnes homines constituit, vocatur ius gentium” que traduz a 
ideia de um “direito comum universal fundado na unidade da natureza hu-
mana racional” e que compreende elementos públicos e privados.23 Apesar da 
influência de gaiO, VitOria altera o sentido da definição romana ao substituir 
o termo homines por gentes. Com esta alteração VitOria integra no conceito de 
ius gentium todos os povos e nações, por os considerar como ius inter gentes24, 
tendo dado origem a um conceito moderno de Direito Internacional.

Na sequência da definição, VitOria admite um Direito das Gentes positi-
vo criada pelo e para o orbe. 

O método utilizado por VitOria para a teorização do seu ius gentium per-
mite individualizá-lo entre outros Autores coevos, uma vez o núcleo jurídico 
ser constituído por normas deduzidas dos princípios universais de Direito Na-
tural e utilizados na nova realidade histórica, por normas positivas derivadas 
do consentimento tácito da maioria dos homens e por normas resultantes de 
acordos obrigatórios celebrados entre Estados, os tratados. 

O ius inter gentes de VitOria assume um carácter mais amplo que um 
Direito entre Estados, uma vez atribuir a categoria de gentes a organizações 
políticas mais rudimentares, como as formadas pelos índios americanos. 

Uma vez ser criado pela autoridade de todo o orbe, o ius gentium torna-se 
obrigatório para todos os Estados.

20 Cfr. Truyol y Serra, António, História da Filosofia do Direito e do Estado, ob. cit., p. 77.
21 Cfr. Francisco Vitoria, Sobre el Poder Civil, sobre los Índios, sobre el Derecho de Guerra. Estúdio 

preliminar, traducción y notas de Luís Frayle Delgado, Madrid, Tecnos, 1998, III, §2, p. 130.
22 Cfr. António Truyol y Serra, Genèse et Fondements Spirituels de l’Idée d’une Communauté Universelle, 

ob. cit., p. 119.
23 Cfr. António Truyol y Serra, Los Principios del Derecho Público en Francisco de Vitoria, ob. Cit., p. 51.
24 Cfr. António Marín López, Francisco de Vitoria y la Escuela Española de Derecho Internacional, in 

Revista Española de Derecho Internacional, vol. XXXVI, n.º 1, Madrid, Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, 1984, p. 13.



os desaFios da sociedade conteMPorânea no Pós-estado social 97

Os direitos naturais da humanidade, que constituem o Direito das Gen-
tes, devem ser seguidos por todos os povos que constituem a communitas orbis, 
sob pena de cometerem actos ilícitos que tenham de ser reparados através de 
actos de represália ou de guerras justas.

6. Como corolário desta definição de Direito das Gentes, VitOria reco-
nhece, nas obras De Indis e De Indis prior, a personalidade jurídico-interna-
cional das comunidades políticas não-cristãs e considera-as em igualdade 
jurídica com as cristãs, fundadas no Direito Natural.25

Na obra De Potestate Civili, VitOria, na senda de aristóteles, considera 
que a comunicação através da palavra permite distinguir os Homens dos ani-
mais, pelo que os índios, ao possuírem linguagem, e comunicarem uns com 
os outros, “possuem domínio sobre si próprios, sobre os seus bens e sobre as 
suas instituições”.26

VitOria discute em duas lições, a primeira sobre os índios ultimamente 
descobertos (Direito Internacional em tempo de paz) e a segunda sobre as 
leis da guerra que os espanhóis fazem aos índios (Direito Internacional em 
tempo de guerra), os títulos legítimos e ilegítimos dos espanhóis para con-
quistar os índios. 

Para VitOria constituem títulos legítimos de aquisição: i) a sociedade e 
comunicação natural; ii) a propagação da religião cristã; iii) o impedir que os 
convertidos retomem a idolatria; iv) a atribuição aos convertidos de um prín-
cipe cristão; v) o evitar a tirania e as leis vexatórias; vi) a eleição verdadeira e 
voluntária do rei espanhol e vii) o companheirismo e a amizade.27

Como títulos não legítimos de aquisição por parte dos espanhóis dos 
territórios pertencentes aos índios americanos são referidos por VitOria: i) o 
imperador como dono do mundo; ii) a autoridade do Pontífice; iii) o direito 
do descobrimento; iv) a recusa de aceitar a fé cristã; v) os pecados dos bárbaros; 
vi) a eleição voluntária e vii) a eleição especial de Deus.28 

25 Cfr. Truyol y Serra, António, História da Filosofia do Direito e do Estado, ob. cit., p. 78.
26 Cfr. Mário Reis Marques, O Itinerário Jusnaturalista dos Direitos Humanos da “primeira geração”, 

in Do Direito Natural aos Direitos Naturais, organizadores António Pedro Barbas Homem e Cláudio 
Brandão, Coimbra, Almedina, 2015, p. 198.

27 Cfr. Francisco Vitoria, Relectio de Indis, o Libertad de los Indios, edición critica bilingüe por L. Pereña 
y J. M. Perez Prendes y estudios de introducción por Beltran de Heredia, R. Agostino Iannarone, T. Ur-
danoz, A. Truyol y L. Pereña, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1967 Relectio de 
Indis, o Libertad de los Indios, edición critica bilingüe por L. Pereña y J. M. Perez Prendes y estudios de 
introducción por Beltran de Heredia, R. Agostino Iannarone, T. Urdanoz, A. Truyol y L. Pereña, Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1967, pp. 76-99.

28 Idem, pp. 32-75.
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Segundo VitOria, os povos das Américas são donos dos seus bens, pelo 
que os cristãos, pelo único motivo dos índios serem bárbaros, não podem 
ocupar-lhes os bens29, uma vez que “o pecado mortal [da barbárie] não impede 
o domínio civil nem o verdadeiro domínio”30. Tratar os índios como inimigos 
é violar o Direito Natural.

O domínio constitui para VitOria um dos princípios do Direito Natu-
ral, uma vez que nada existe fora da autoridade divina, sendo que Deus é o 
criador de todas as coisas. VitOria defende, deste modo, que os territórios 
dos índios não podem ser considerados res nullius e que, com os Descobri-
mentos, adquire-se um conhecimento da sua existência e não um direito 
para os ocupar.31

Para VitOria o direito de descoberta constitui título suficiente para que 
as coisas que não tivessem dono pudessem ser, por Direito das Gentes e por 
Direito Natural, ocupadas, como é referido nas Instituciones, II, I, 12 e no 
Digesto 41, 2. Este título só pode ser aplicado quando a coisa se encontre res 
nullius, ou seja, não pertença a ninguém. Não é esta a situação no caso dos 
índios da América que são verdadeiros donos, pública e privadamente, dos 
territórios descobertos.32

VitOria colocou em causa a ocupação e colonização espanhola no 
novo mundo, nomeadamente quando é feita de forma violenta33 e com 
usurpação sem motivo justificativo das propriedades dos índios. Admite, 
no entanto, que a submissão se faça por incapacidade dos índios para se 
governarem, sendo que a incapacidade deve ser provada e constituído um 
protectorado, e os índios tratados de forma humana.34 A colonização deve 
constituir uma tutela sobre povos que não tenham capacidade social e po-
lítica para se governarem. 

Os espanhóis têm assim direito a percorrer os territórios dos índios, a 
permanecer neles, a comerciar, quer importando produtos quer exportando 
ouro, prata e outros materiais.35 Luís de Molina, por seu lado, contestou a tese 
de Vitória defendendo que cada Estado soberano podia limitar o comércio 
internacional e proibi-lo a outros Estados.36  

29 Idem, I, § 1, p. 14.
30 Idem, I, § 3, pp. 17-19, vide ainda Francisco Vitoria, Sobre el Poder Civil, ob. cit., I, §§ 5,6, pp. 68-70.
31 Cfr. James Brown Scott, El Origen Español del Derecho Internacional Moderno, ob. cit., p. 96.  
32 Cfr. Francisco Vitoria, Relectio de Indis, ob. cit., II, § 10, p. 54.
33 Cfr. Francisco Vitoria, Sobre el Poder Civil, ob. cit., III, § 2, pp. 129-132.
34 Cfr. António Truyol y Serra, Los Principios del Derecho Público en Francisco de Vitoria, ob. cit., 

pp. 66-67.
35 Cfr. Francisco Vitoria, Relectio de Indis, ob. cit., III, §§ 1,2, pp. 54.
36 Cfr. Luciano Pereña Vicente, Circunstancia Histórica y Derecho de Gentes en Luis Molina, in AR-

BOR, Revista General de Investigación y Cultura, tomo XLVI, n.º 175-76, Madrid, Julho-Agosto, 
1960, p. 141.
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7. De entre os títulos referidos por VitOria para legitimar a ocupação do 
continente americano pelos espanhóis encontra-se, em primeiro lugar, o 
direito de circulação e comunicação - o ius communicationis.

O Homem é um ser sociável, e é essa sociabilidade humana que permite 
a todos os homens entrarem em contacto uns com os outros, pelo que o ius 
communicationis é a base da comunidade.

Do ius communicationis, ou direito que os povos têm de entrar em contac-
to uns com os outros, deriva outros tantos direitos: o ius peregrinandi e degendi, 
direito de viajar e de permanecer; o ius commercii, direito de comércio; o ius 
occupationis, direito de ocupação e o ius migrandi, o direito de migrar.37

Os direitos identificados por Vitoria constituem um conjunto de Direi-
tos Naturais comuns a todas as pessoas, a todos os povos e mesmo a todos 
os Estados.

A teorização do ius communicationis decorre do facto de VitOria entender 
que o Mundo constitui um organismo onde os Homens vivem em total situa-
ção de irmandade, pelo que o direito de comunicação entre eles deve existir e 
tem como corolário o facto de aquele que nasce em um lugar dever adquirir a 
cidadania do país em que nasce.

Para VitOria decorre do Direito Natural o dever de receber bem aqueles 
que, sendo estrangeiros, circulam num determinado território, pelo que, e em 
consequência, é desumano tratá-los mal sem que haja uma justa causa justifi-
cativa.38 Tendo como base o ius peregrinandi, e reportando-nos à época em que 
VitOria escreve, os espanhóis têm o direito de viajar e permanecer pelas terras 
das Américas, não podendo ser impedidos de o fazer.

Decorre deste considerando que para FranCisCO VitOria é lícito a qual-
quer pessoa dirigir-se para um determinado território independente e percorrê-
-lo sem incómodo, uma vez que, e nos termos das Instituciones, são de Direito 
Natural e comuns a todos os Homens o ar, os rios, o mar, os portos e também 
as vias públicas, que permitem a circulação terrestre de pessoas e coisas. A 
circulação das pessoas não pode, por isso, ser vedada.39 

A possibilidade de errância do homem não pode ser posta em causa pela 
existência de Estados e fronteiras, uma vez que o direito de circulação ser ine-
rente à condição do Homem. Partindo desta premissa, qualquer lei humana 
que proíba a circulação de estrangeiros no seu Estado é considerada injusta 
por violar o Direito Natural e o Direito Divino.40

37 Paulo Potiara de Alcântara Veloso, Os Fundamentos Pré-Modernos do Direito Internacional e a Legitimação 
dos Atos Estatais, in Revista Ius Gentium. Teoria e Comércio no Direito Internacional, 2 (1), 2009, pp. 11-36.

38 Cfr. Francisco Vitoria, Relectio de Indis, ob. cit., III, § 1, p. 78.
39 Idem, III, § 1, p. 79.
40 Idem, III, § 1, p. 80.
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VitOria vai mais longe e defende que não é apenas o direito de circulação 
ou ius peregrinandi que é de Direito Natural, mas também o Direito que os 
Homens têm de se estabelecer pacificamente nos territórios estrangeiros. 

No Relectio de Indis VitOria defende esta tese exemplificando pela vizi-
nhança entre espanhóis e franceses, sustentando que não é lícito aos franceses 
proibir que os espanhóis, e vice-versa, recorram França e aí se estabeleçam, sob 
pena de a proibição constituir um dano e uma injustiça.41 Os estrangeiros não 
têm apenas direito a instalar-se no território de outro Estado, podem também 
fazer o comércio42, no respeito pelas leis e normas do Estado. O ius commercii 
constitui assim um corolário do ius communicationis.

Outro corolário do ius communicationis é o estabelecimento de domicílio. 
Todos aqueles que circulam e decidem estabelecer-se em outro território têm 
direito a estabelecer o domicílio no local de acolhimento, bem como a usu-
fruir de direitos e a cumprir com deveres para com o território de adopção. 
Deste modo aquele que migrou não se sentirá um estranho na terra habitada 
por “irmãos”.

Com esta tese VitOria torna-se um precursor da livre circulação dos po-
vos e da defesa dos movimentos migratórios, como decorrentes da natureza 
humana, e como tal, advenientes do Direito Natural.

8. Na formulação desta ideia VitOria vai mais longe ao defender na aquisi-
ção de nacionalidade o ius soli, uma vez que, por Direito das Gentes, quem 
nasce numa determinada cidade deve ser considerado como cidadão dela. 
O mesmo direito de aquisição de cidadania devem ter os estrangeiros que 
residam em outro território, desde que aceitem as regras impostas pelo Es-
tado de recepção.43 Este o princípio constante do ius migrandi.

A defesa do critério do ius soli para aquisição de nacionalidade prende-se 
com uma preocupação constante do pensamento de VitOria, que é a de evitar 
que dentro da comunidade internacional residam pessoas sem qualquer filia-
ção jurídica a um território, ou seja, impedir a existência de apátridas.44 

9. O direito de emigração tem sido entendido como um direito pessoal 
do Homem, resultante da liberdade individual de cada um, pelo que ne-
nhum Estado pode impedir os seus cidadãos de abandonarem o seu país 

41 Idem, III, § 1, p. 78.
42 Idem, III, § 3, p. 82.
43 Idem, III, § 4, p. 83.
44 Cfr. Camilo Barcia Trelles, Francisco de Vitoria fundador del Derecho Internacional Moderno, Valla-

dolid, Universidad de Valladolid, Sección de Estudios Americanistas, 1928, p. 107.
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e desenvolverem a sua actividade profissional em outro país. FiOre, no 
início do século XX, considerava que o cidadão deve pelo menos cumprir 
com o serviço militar obrigatório, que resultava do próprio estatuto de 
cidadania.45

Não obstante a emigração constituir um direito do Homem, o Estado 
de recepção pode limitá-la, quando excessiva, para prevenir eventuais pertur-
bações políticas, económicas e sociais. Deverá haver uma ponderação entre os 
interesses do Estado de recepção, dos emigrantes e dos autóctones.

Os movimentos migratórios não podem causar qualquer dano ao estado 
de acolhimento, razão pela qual VitOria defende que é lícito ao Estado impe-
dir a entrada de pessoas na sua fronteira, oriundas de um Estado com quem 
se encontre em guerra.46 Com esta tese VitOria defende que os indígenas das 
América não podem impedir os espanhóis de circularem e se estabelecerem no 
seu território, salvo se se encontrarem em guerra ou se a presença espanhola 
prejudicar ou causar um dano aos indígenas. 

Em conclusão, se os emigrantes circularem, exercerem o comércio e resi-
direm de forma pacífica e sem causar dano ao seu “anfitrião”, ou seja, agindo 
sempre sem dolo e fraude, o Estado de recepção nada deve fazer contra eles.47 Se 
pelo contrário, o povo originário do Estado receptor recorrer à violência para os 
expulsar, não havendo motivo justificativo para o fazer, cometem uma injustiça 
e podem legitimar o recurso à guerra.48 Aos inimigos pode-se aplicar todos os di-
reitos de guerra, despojando-os e reduzindo-os ao cativeiro.49 A guerra visa, deste 
modo, a obtenção da segurança e da paz das populações migrantes.

10. O pensamento de FranCisCO de VitOria, bem como a doutrina sub-
sequente que foi criada, teve eco na actualidade, nomeadamente no art. 
13.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, adoptada e pro-
clamada pela Assembleia Geral das nações Unidas, de 10 de Dezembro 
de 1948, que prevê:

“1. Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residên-
cia no interior de um Estado. 
2. Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, in-
cluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país.”

45 Cfr. Pasquale Fiore, Le Droit International Codifié et sa sanction juridique, traduite de l’italien par Ch. 
Antoine, Paris, A. Pedone, Éditeur, 1911, p. 345.

46 Cfr. Francisco Vitoria, Relectio de Indis, ob. Cit., § 1, p. 78.
47 Idem, § 7, p. 87.
48 Idem, § 5, pp. 83-84.
49 Idem, § 7, pp. 85-86.
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O direito migratório constitui desta forma um Direito Universal do 
Homem ou dito de outra forma um Direito Natural de cada Homem, pelo 
que os Estados devem acolher os movimentos migratórios, não os impe-
dindo, salvo se os mesmos provocarem danos na vida política, económica 
e social do Estado de recepção. Nesse caso, o Estado de acolhimento deve 
ponderar qual a melhor política a ter para com os movimentos migratórios, 
não podendo abdicar da protecção dos direitos humanos das pessoas em 
situação migratória.

É no sopesar dos interesses dos Estado de acolhimento e nos direitos das 
pessoas em circulação que os Estados devem estabelecer a legislação que regu-
lamente os movimentos migratórios e os direitos e deveres dos emigrantes. É 
em complemento destes princípios que, em 1951, é aprovado pela Conferência 
das Nações Unidas de Plenipotenciários, o Estatuto dos Refugiados e Apátri-
das. O Estatuto entra em vigor a 22 de Abril de 1954.

No Estatuto é feita a definição de refugiado e referidas as suas obrigações 
gerais, em especial o cumprimento do ordenamento jurídico do Estado de 
acolhimento, sendo, em contrapartida, reconhecidos os mesmos direitos que 
são concedidos aos estrangeiros em geral, assim como aos seus nacionais, no-
meadamente no referente a trabalho remunerado, alojamento, edução e saúde. 
O estatuto jurídico do refugiado, nos termos do artigo 12.º, é regido pela lei 
do país de domicílio, ou, na falta, pela lei do país de residência.

11. FranCisCO Vitória tem sido considerado por alguma doutrina como o 
fundador do moderno direito internacional e como o precursor de uma 
visão universalista e humanista do Direito das Gentes, através da defesa 
de um Direito dos índios às suas terras, governos e organizações e a um 
tratamento humano que, se não se encontrar baseado nas leis humanas, 
que tendem a excluí-lo, pelo menos deve basear-se no direito divino.

A ideia de comunidade internacional criada por VitOria não se limita à 
visão tradicional dos Estados cristãos, mas alarga esta ideia a outras comuni-
dades não cristãs, nomeadamente as americanas. VitOria não defende, deste 
modo, um “Direito Internacional europeu”, um “Direito Internacional dos 
Estados cristãos”, ou um “Direito Internacional dos Estados civilizados”, mas 
um “Direito Internacional dos povos”.50 

O tempo veio dar-lhe razão, mas foi necessário chegar até ao século XX. Du-
rante este lapso temporal o Direito Internacional foi considerado o Direito dos 
povos civilizados, dos povos europeus, tendo havido, posteriormente, por volta 
do início do século XIX, uma abertura aos Estados americanos em formação.

50 Cfr. James Brown Scott, El Origen Español del Derecho Internacional Moderno, ob. cit., p. 127.
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Se a defesa da universalização da comunidade internacional constitui um 
dos legados de VitOria, a consideração de que as Nações se encontram unidas 
pelo Direito Natural é outra das características do seu pensamento. Se o Es-
tado soberano se encontra sujeito ao Direito Natural, como refere kleFFens, 
“então a soberania não será ilimitada, mas, pela própria natureza das coisas, 
estará sujeita às regras e restrições que fazem parte, ou advêm, ou são permiti-
das pelo direito natural.”51 

Tendo em consideração as premissas apresentadas, somos de entendimen-
to que os Estados de acolhimento podem integrar os refugiados e conceder-
-lhes os direitos previstos nas diversas convenções aprovadas pela Organização 
das Nações Unidas. 

É preciso, no entanto, ir mais longe, e ponderar se o Direito Internacio-
nal actual, que continua ligado às amarras de Vestefália, não deve, no âmbito 
do Direito Humanitário, abrir mão do princípio da não intervenção e intervir 
nos Estados em conflito, com o intuito de preservar os direitos humanos.

É, em nossa opinião, obrigação dos Estados proteger os direitos dos seus 
cidadãos, e quando não o faz, nomeadamente em situações de guerra, deve ser 
assacada responsabilidade ao Estado pela comunidade internacional, de modo 
a defender e proteger, mesmo que por intermédio de intervenção militar, em-
preendida sempre no âmbito da Organização das Nações Unidas, os direitos 
dos povos refugiados.

Para responder aos desafios que os movimentos de refugiados trazem ao 
mundo de hoje, o Direito Internacional deve centrar-se cada vez mais na defe-
sa e protecção da pessoa humana. Desta forma fará todo o sentido em conti-
nuar a falar sobre os direitos migratórios, em especial o direito dos refugiados.
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capítulO 8

as relações De pODer na miGraçãO  
ecOnOmica: cOnsiDerações sObre a  
explOraçãO De ciDaDãOs miGrantes
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INTRODUÇÃO 

A definição do título do trabalho baseia-se em um sistema jurídico sis-
temático, que segue as condições dogmáticas e as condições aplicáveis   aos 
estrangeiros legais e/ou clandestinos que migram para posterior exploração, 
seja formal ou informal.

Esta circunstância baseia-se no fato de que, quando se trata da questão 
da imigração, não é possível, portanto, distanciar, completamente, as questões 
relacionadas à identificação dos movimentos, de circunstâncias econômicas, po-
líticas e sociais a que um determinado Estado enfrenta e, talvez, um continente. 

Desta forma, neste trabalho, analisar-se-á as adversidades que influen-
ciaram o movimento migratório e a exploração da migração, dando causa as 
questões econômicas decorrentes das relações de poder.

Procura-se entender, através destas perspectivas, o quanto o processo de 
globalização reflete nas relações de constantes crises políticas, dessa forma, 
teve-se como problema de pesquisa: Quais as intercessões entre globalização e 
migração frente às relações de poder econômico?

Como objetivo geral, tem-se a necessidade de: Estudar questões sobre glo-
balização e migração, frente às relações de poder e para os objetivos específicos 
foram estabelecidos: Discutir sobre globalização e seus efeitos no poder econô-
mico, a partir das formas de migração; Analisar, sob o aspecto das coordenadas 
econômicas, as formas de migração, frente ao atual processo de globalização.

A escolha do tema se deu pelo interesse de aprofundar uma temática que 
se entende como de grande relevância, de modo que é fruto de estudos que 
vêm sendo realizados ao longo da disciplina: Globalização, migração e tráfico 
de seres humanos, surgindo, a partir disso, a inquietação e curiosidade em 
compreender de que forma ou, quiçá formas - bem como os efeitos - o poder 
econômico que promovem o fluxo migratório.
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Para o contexto acadêmico, o presente trabalho parte de um estudo com 
pouca visibilidade em pleno século XXI, haja vista a frequente marginalização 
da migração econômica e a grande desigualdade social, decorrente da era glo-
balizada. De forma que, para o âmbito social, este trabalho traz uma história 
da realidade em que vivem as milhões de pessoas vítimas de uma estrutura 
social que traça padrões de opressão daquele que não se encaixa nos conserva-
dores ditames traçados pela sociedade dos “bons”. 

A ideia surge, então, da necessidade de apontar os elementos que com-
põem o fluxo migratório não apenas nas regiões de saída, mas também naque-
las consideradas de chegada, uma vez que esses pontos consistem, por sua vez, 
no objetivo final do comércio de pessoas. 

Esta maneira de abordar o assunto é muito importante, uma vez que a 
discussão do objeto proposto tem uma transcendência prática que levanta um 
debate social crítico que se baseia na busca por práticas de equidade. Tal debate 
é realizado através da resolução de muitas dúvidas e questões que surgem em 
todo o desenvolvimento de idéias que fundamentam esse trabalho, embora 
sejam justificadas em outras ciências diferentes das do campo jurídico.

A partir disso, é possível afirmar que o trabalho traz uma discussão de 
grande relevância e que, infelizmente, tem pouca visibilidade na sociedade 
tradicional e conservadora que vivemos.

1. PENSANDO QUESTÕES SOBRE GLOBALIZAÇÃO E SEUS 
EFEITOS NO PODER ECONÔMICO 

O presente trabalho tem a finalidade de analisar questões sobre globaliza-
ção e migração econômica, de modo a estudar relações entre o poder econômi-
co, capital e polarização dos regimes políticos frente às formas de exploração 
da migração, no contexto do tráfico de seres humanos. 

Neste cenário, serão discutidas questões que nos remetam a pensar o que 
é globalização, quais os efeitos da globalização, e ainda, assuntos direcionados 
à questões econômicas, a partir das formas de migração, fazendo uma aborda-
gem à introdução do tráfico de pessoas.

Há de se falar, inicialmente, em globalização levando em consideração 
alguns conceitos básicos, bem como seus efeitos conduzidos pela economia, 
processos históricos e dimensões políticas.

Desde a década de 80 que vem sendo utilizado o termo globalização para 
designar as ações de características transnacionais em relação ao funcionamento 
do mundo. No entanto, estabelecer um conceito fixo do que se torna a globali-
zação através de suas implicações e políticas é uma tarefa muito difícil, pois, em 
princípio, o fenômeno acima mencionado é apresentado como uma circunstân-
cia generalizadora da economia de mercado para todos os Estados do mundo.
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Desse modo, pensando um conceito básico a definir o que seria globaliza-
ção, segundo Therborn (2001), que entende partir, basicamente de três corren-
tes, onde a mais evidente e mais simples delas consiste na ideia de globalização 
enquanto qualquer coisa que queiramos que ela seja, o que é uma resposta 
coerentemente nominalista, pois defende que a globalização deveria indicar a 
existência de algo novo nesse mundo.

Dessa ideia, Therborn (2001, p. 124) discorre sobre um segundo conceito 
que caracteriza a ideia de globalização:

Uma segunda resposta adequada implicaria em situar o conceito em discursos reais 
atuais e, a partir daí, talvez continuar a especificar as definições individuais. Desde 
o final da década de 80, a noção de globalização surgiu em, pelo menos, cinco 
tipos centrais de discurso. O principal deles é o econômico, que se refere a novos 
padrões de comércio, investimento, produção e empreendimento. Um segundo 
tipo, geralmente derivado do primeiro, é o sócio-político, concentrando-se no papel 
cada vez menor do Estado e de um tipo de organização social a ele associada. Em 
terceiro lugar, a globalização surgiu como centro de um discurso e de um protesto 
sócio-críticos, como uma nova forma que assumem as forças adversas: o inimigo 
da justiça social e de valores culturais particulares. Há outros dois discursos, mais 
especializados, mas igualmente importantes. Existe o discurso cultural, dos estudos 
antropológicos e culturais, que apresenta a globalização como fluxos, encontros e 
hibridismo culturais. Por fim, como responsabilidade social, a globalização é parte 
de um discurso ecológico e de preocupações ambientais planetárias. 

“Um terceiro conceito para globalização seria o de caráter reflexivo, o 
qual pondera: a globalização está sendo concebida de diversas formas, mas 
para propósitos de análise social científica, entendo que esta é a mais provei-
tosa” conforme dispõe Therborn (2001, p. 124). 

Meza (1996) estabeleceu um conceito fixo do que vem a ser globalização, 
mediante suas implicações teóricas e políticas, dizendo ser uma tarefa árdua, 
já que em princípio o referido fenômeno se apresenta como circunstância 
generalizadora da economia de mercado a todos os Estados do mundo, ou 
seja, a globalização é um paradigma de fundamentação econômica e, também, 
um modelo ideológico que, em tese, possibilita um maior desenvolvimento 
de todos os Estados do globo, bem como um assentamento definitivo das 
instituições democráticas. 

No entanto, a globalização concentra seus benefícios econômicos em 
três polos específicos, a saber, a Europa, EUA e Japão possibilitando, ainda, 
o empobrecimento das regiões que estão ao redor desses três grandes países 
(HERNÁNDEZ, 1997). Na realidade, é possível afirmar que a globalização é 
um fenômeno que opta por concentrar mercados econômicos que, por sua 
vez, se tornam centros de decisões transnacionais, já que possuem o poder 
econômico mundial. 
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Neste sentido, faz-se necessário refletir se a globalização não consiste, tão 
somente, na concentração de poder e submissão econômica daqueles que não 
alcançam um sistema de produção de riquezas. 

Se não, note-se a pouca oportunidade de crescimento e desenvolvimento 
econômico e social que os países não detentores de riquezas tem sofrido. Sem 
contar uma verdadeira precarização do trabalho e um numero excessivo de de-
sempregados, gerando, assim, desigualdades sociais e dependência econômica 
do exterior. 

Faz-se, então, necessário um processo de realinhamento constitucional 
decorrente dessa globalização centralizada e neste sentido, pensa-se na ideia 
dos três movimentos que Vieira (1999), vem chamar de regionalização, cosmo-
politanismo ético e globalização econômica.

Desse modo, Vieira (1999), dispõe que a regionalização resta represen-
tada pela União de Estados, com fins específicos; o cosmopolitanismo ético 
aparece em decorrência do movimento de um sistema universal de direitos 
humanos, onde o último movimento, chamado de globalização econômica, 
busca estabelecer um hábitat ideal para a livre circulação e atuação do capital 
transnacional por todo o globo.

O que se percebe, diante desses três movimentos que foram menciona-
dos é que os direitos humanos constituem o melhor exemplo do processo 
de constitucionalização, considerando a importância da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, seu objetivo e a respectiva função. 

A esse respeito, Vieira (1999, p. 30):

Assim é que surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com o 
objetivo de estabelecer um novo horizonte ético, a partir do qual a relação dos 
Estados com seus cidadãos pudesse ser julgada por um paradigma externo ao 
próprio direito de Estado. A Declaração, é bom que se diga, não surgiu com 
a pretensão de transformar-se em Direito Internacional, como uma hard law. 
Embora seja o principal instrumento e certamente o mais conhecido dos do-
cumentos de direitos humanos [...]. 

De toda forma, há quem fale que a Declaração Universal é apenas um dos 
passos adotados pelo processo de constitucionalismo globalizado, de modo 
que considera-se que o sistema global também foi fundado na Carta da ONU, 
no ano de 1945, bem como na Declaração Universal de 1948, não bastante, 
também estaria fundamentado em outros Tratados de proteção dos refugiados. 

Considerando o que é globalização, sua relação com o poder econômico, 
seus efeitos e processo de surgimento Vieira (1999), fala, ainda, como o sistema 
global de proteção aos direitos humanos conseguiu adquirir mais consistência, 
de forma que essa incorporação se deu a partir da adoção da Convenção Inter-
nacional de Direitos Civis e Políticos, ambas em 1966.
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Nessa perspectiva, Campilongo (1996), entende que:

Para muitos teóricos do Direito, a globalização envolve a passagem de um 
contexto de vinculação entre o Estado e o direito para uma situação de plura-
lismo das fontes normativas (um direito social primário que surge dos “fatos 
do direito” um direito dos juristas e, por fim, um direito estatal). [...]

Assim, é interessante pensar o quanto a sociedade global é complexa 
e está interligada à determinações externas, pois que, ao mesmo tempo que 
possibilita diferentes alternativas e possibilidades, impõe as consequências dos 
riscos em um padrão que envolve em sua dimensão, novas formas de co-
mércio, investimento, produção e empreendimento. Sem contar que, ainda, é 
um derivado sócio-político que surgiu como centro de um discurso e de um 
protesto sócio-crítico, como uma nova forma que assumem as forças diversas. 

A partir de um balanço mais objetivo, é interessante frisar sobre efeitos 
e resultados dessa era globalizada em razão de uma sociedade traçada por pa-
drões eurocêntricos e marcadores de exclusão político-econômica.

Rattner (1995) aduz que o processo de globalização, embora conduzido 
pela economia, deve ser apreendido, também, em suas dimensões políticas, 
histórico-culturais e espaciais-ecológicas. Contrariamente à visão idealizada de 
uma progressão linear de mercados regionais integrados para uma sociedade 
una e global, a realidade apresenta, para esse autor, uma fragmentação do es-
paço político com novas barreiras e mercados protegidos. 

Através disso, percebe-se a necessidade de um balanço mais objetivo que 
olhe para os cidadãos periféricos e pense na população mais vulnerável, so-
cialmente e financeiramente falando, no intuito de minimizar os problemas 
da fome, do desemprego, das favelas, da violência, por exemplo. De um modo 
geral, observa-se que quanto mais há uma desigualdade do nível salarial, acar-
retando na seletividade e hierarquia de poderes, predomina os conflitos e tor-
na conturbada a relação de igualdade socioeconômica. 

Nota-se, em termos práticos, que, todos os dias os conflitos entre grupos 
de interesse que lutam por fatias decrescentes do produto social são agrava-
dos pelos multiplicados choques entre grupos étnicos e religiosos longamente 
reprimidos, frustrados e desesperançados face à inoperância do sistema e das 
instituições. Efetivamente, à medida que a competição pelos mercados se acir-
ra, os ricos e poderosos tornam-se mais soberanos e os pobres, em número 
crescente, mais miseráveis (RATTER, 1995).

Por sua vez, notamos como a globalização, mais precisamente as razões 
de cunho econômico são fortes e influentes nos setores de serviços prestados e 
na seletividade de emprego, de forma a serem grandes influentes para o capital 
financeiro e industrial.
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Para Ratter (1995), um fator agravante desse processo de polarização e exclu-
são é constituído pela perda paulatina da capacidade do Estado de levantar recur-
sos, via tributos e impostos, para atender às demandas cada vez mais urgentes, não 
somente das massas, mas também das classes médias angustiadas pelo desemprego. 
É dizer, demandas fundamentadas no custo e baixa qualidade da educação, bem 
como na falta de segurança e deterioração generalizada da qualidade de vida.

A observação desta circunstância leva a dois problemas essenciais. O pri-
meiro traz uma reflexão sobre o fato de que o fenômeno da globalização, ao 
reconhecer as liberdades do caráter econômico, estabelece no mundo real a 
existência da escravidão como regra de sociedades atuais.

Já uma segunda problemática/reflexão, leva à pensar sobre a concentra-
ção de benefícios econômicos em pólos específicos. Por sua vez, promove 
diretamente, um novo sistema de observação do espaço e do tempo, de acordo 
com Castells (1996, p. 62), uma vez que existe uma fusão dos conceitos acima 
mencionados, proporcionando assim uma conexão imediata entre diferentes 
pontos ao redor do planeta. 

Dessa forma, esta fusão de espaço e tempo promove de maneira indireta, 
processos agregados à globalização, pois que tal fenômeno, em verdade, trás 
consigo uma interdisciplinariedade de pressupostos que levam muitos setores 
sociais a uma verdadeira desordem. Se não é assim, note-se o que aduz Boa-
ventura de Souza Santos quando lembra que “Aquilo que habitualmente cha-
mamos de globalização são, de fato, globalizações, pois se trata de conjuntos 
diferenciados de relações sociais” (SANTOS, 2002, p. 29).

Feitas essas considerações a respeito do processo de globalização, suas 
causas e efeitos, frente às considerações de direitos humanos, passa-se a análise 
de sua influência a partir das formas de exploração da migração. 

2. CONTEXTO MIGRATÓRIO E SUAS FORMAS DE 
EXPLORAÇÃO

Neste tópico serão tratadas questões acerca da migração e possíveis for-
mas de exploração, pensando, portanto, em suas coordenadas econômicas que 
marcam o atual processo de globalização. 

Inicialmente, de acordo com Martini (2005), é preciso entender como a 
globalização afeta os deslocamentos espaciais da população. Nos dias de hoje, 
o horizonte do migrante não se restringe à cidade mais próxima, nem à capi-
tal do estado ou do país. Seu horizonte é o mundo - vislumbrado no cinema, 
na televisão, na comunicação entre parentes e amigos. O migrante vive em 
um mundo onde a globalização dispensa fronteiras, muda parâmetros diaria-
mente, ostenta luxos, esbanja informações, estimula consumos, gera sonhos e, 
finalmente, cria expectativas de uma vida melhor.
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Ao mesmo tempo, faz-se necessário lembrar que a globalização, por meio 
de um sistema político neoliberal, consegue afastar, cada vez mais, a tentativa 
de igualdade de classes, partindo, assim, do pressuposto que o capitalismo se 
alimenta das desigualdades para ter a possibilidade de se manter.

Neste talante, a pedra de toque passa a ser a compreensão não só econô-
mica do fenômeno da globalização, mas também política e social, haja vista 
que a livre mobilidade dos bens, implícita no discurso da globalização, não está 
diretamente relacionada à livre mobilidade dos diferentes cidadãos do mundo, 
fornecendo como antes dito, uma nova construção do conceito de fronteiras. 

Dessa forma,

A história da humanidade registra, desde o seu aparecimento na face da Terra 
até hoje, repetidos movimentos de migração e de fixação de populações em 
várias regiões do globo. Os seres humanos sempre se movimentaram, por ins-
tinto, com o desejo de conhecer e explorar o desconhecido ou impulsionados 
por problemas políticos, econômicos, sociais, religiosos, guerras, ou através da 
combinação de dois ou mais desses fatores. No decorrer dos séculos acontece-
ram muitos movimentos migratórios de proporções diferentes, sendo alguns 
de grandes dimensões, os quais influíram significativamente na evolução his-
tórica do gênero humano. (DEZAN, 2007, p. 18)

Sendo assim, percebemos que com o fluxo migratório, o processo de 
acúmulo de capital tende a crescer e tomar sentido no que se refere à saída de 
zonas opacas em direção às zonas luminosas, por exemplo, sempre buscando 
melhores condições de vida através de novas oportunidades de trabalho.

De acordo com Walzer (1998, p. 45), é verdade que a mudança de etnici-
dade é um processo natural de fluxos migratórios de qualquer ordem, pois é 
o resultado da reunião de padrões de comportamento, idéias estruturadas por 
crenças, costumes e valores transmitidos coletivamente de uma determinada 
sociedade. Assim, por exemplo, diz-se que, quando os imigrantes de certa re-
gião chegam à Espanha -, por exemplo - eles trazem consigo um forte fardo de 
emoções típicas de seus países, dificultando o conhecimento e a manifestação 
dos valores da sociedade a que eles chegam.

Com isso, é possível pensar na ideia de capitalismo e desequilíbrio 
social, pois

O grande desequilíbrio social está inerente ao capitalismo, de forma que a 
acumulação de bens em poucas mãos e a farta distribuição da miséria para 
muitos, habita o inimigo, ou seja, a contradição fundante deste modo de pro-
dução está inerente à injustiça e a iniquidade (SAFFIOTI, 2004, p. 14).

Desse modo, é possível traçar um perfil de migrantes econômicos, já que 
estes, geralmente, estão considerados dentro de uma classe vulnerável.
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É importante dizer que, na maioria das vezes, o desenvolvimento de atividades 
em condições de precariedade nos Estados desenvolvidos sugere uma possível 
melhoria das condições de vida em relação às condições em que esses imigran-
tes moram em seus países de origem. Fato que leva à reflexão de que os ele-
mentos de atração não têm significado quando são observados isoladamente, 
porque esses elementos, necessariamente, devem receber apoio do que podem 
ser chamados de elementos de expulsão nos países de partida (BECUCCI, 
MASSARI, 2003, p. 13). 

Percebe-se, assim, que o deslocamento de espaços variados, tem como 
principal característica do público migrante as estratégias de sobrevivência e 
de mobilidade social da população. A partir disso, é importante notar que no 
estudo da migração é necessário, sempre, ter em mente as condições que vin-
culam os países de destino com os Estados de orientação, ou melhor dizendo, 
de saída ou de origem desses cidadãos. 

Entende Martini (2005) que a migração é inevitável e tem o potencial de ser 
bastante positiva para o desenvolvimento e a redução da pobreza. As políticas 
que partem desse princípio terão mais êxito do que aquelas que tentam se opor, 
de forma intransigente, à globalização e/ou à migração de pessoas no espaço.

É interessante observar que há um crescente fluxo migratório, mais pre-
cisamente no contexto global, que segundo Marinucci (2015), é caracteriza-
do por uma difundida crise econômico-financeira, a chegada de imigrantes 
e solicitantes de refúgio desperta, não raramente, sentimentos e atitudes de 
solidariedade e acolhida, mas também reações alarmistas, xenófobas e racistas. 
A globalização da violência bélica, que atinge também os países ocidentais, 
alimenta ainda mais um generalizado clima de suspeita em relação a qualquer 
imigrante, inclusive entre aqueles que fogem de guerras, de redes de tráfico de 
pessoas e de violações generalizadas de direitos humanos.

Diante disso, percebemos o quanto as práticas xenófobas são marcadores 
de preconceito e violência quando se refere ao contexto migratório, de forma 
a criminalizar a migração e com isso, a construção de muros e barreiras que 
dificultam a liberdade dessa classe. 

Percebemos o quanto há exclusão dos imigrantes, por parte dos Estados, 
o que ocorre frequentemente na Alemanha, por exemplo, onde foi adotada 
uma política de fechamento das fronteiras, que era chamada de “zero imigra-
ção”, depois recebendo o slogan “aqui não tem lugar”. Essas campanhas exter-
navam marcadores manifestando racismo e xenofobia, essas práticas também 
eram comumente visualizadas nos países da América Latina, onde observou-se 
grandes crises socioeconômicas dirigidas pelas classes políticas.  

Por sua vez, conforme trata Marinucci (2015), essas reflexões atestam a 
profunda complexidade da relação entre criminalidade, migração e direito. 
Embora sofram numerosas violações de direitos humanos, tanto nos países 
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de origem como naqueles de trânsito e de chegada, muitos migrantes e solici-
tantes de refúgio, com frequência, acabam sendo perseguidos por dispositivos 
legislativos que visam, antes que o respeito da dignidade do ser humano, o 
controle do excedente social.

Fator que ganha traços de segregação e violência com índices mais eleva-
dos, são os marcadores de gênero, tendo em vista a marginalização da mulher 
migrante, o que resta ainda mais evidente quando o mercado de trabalho imi-
grante é destinado a mulheres também imigrantes, por exemplo. 

Isso pode ser observado ao longo da história das sociedades tradicionais, 
onde as mulheres não foram encorajadas a sair de sua casa, nem a ir além dos 
limites da unidade familiar, pois sua responsabilidade consistia em cuidar de 
seus filhos e, em algumas sociedades, no cuidado dos pais idosos. A busca 
de uma vida melhor além do horizonte que determina a casa sempre foi um 
privilégio dos homens. 

Com isso, podemos pensar o quanto nossa estrutura social apresenta 
traços extremamente machistas e misóginos, vez que pode ser repensado o 
lugar que o feminino ocupa frente a um meio social fincado em privilégios e 
conservadorismo.

O espaço que as mulheres ocupam em grau de privilegio ainda é, de cer-
to modo, insignificante, de forma que a opressão e a violência contra a vida 
social da mulher ainda é traçada por desigualdades.

Diante de uma sociedade intensamente hierárquica, traçada por padrões 
subalternos decorrentes das questões de gênero, as mulheres mulas são, rotinei-
ramente vítimas de violências.

De acordo com Garachana (2008), o homem é fonte de renda para 
sua família, migra para outra cidade ou país, para ganhar algum dinheiro 
porque, onde vivem, prevalecem as condições inerentes à pobreza ou à 
pobreza extrema e é impossível obtê-lo devido à falta de oportunidades de 
trabalho. No início, a mulher/família recebe dinheiro das remessas do ho-
mem que a deixou e, em troca, esse homem, pede-lhe para ficar no mesmo 
lugar à sua espera.

Partindo da analise da migração a partir do feminino é possível perceber 
o quanto a mulher é considerada como um mero elemento de continuidade 
familiar. Se não note-se que a figura de macho detém todo o poder de decisão 
sob o migração do ente feminino nos fluxos migratórios familiar. 

Outra maneira de perceber a exclusão e repressão às minorias passa-se, 
pois nas oportunidades de inserção ao mercado de trabalho, frente ao processo 
migratório e suas características.

Desta maneira, é possível notar o quanto os processos de exclusão e de 
seletividade partem de uma estrutura social traçada pelas marcas do tradicio-
nalismo e do privilégio. 
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Ou seja, essa exclusão supõe uma estrutura estatal para atender aos fins do 
capital através da marginalização do imigrante. Mas, note a seleção das obras 
destinadas aos nativos e aos imigrantes e, além disso, o abismo existente, prin-
cipalmente, na relação salarial e nas garantias trabalhistas entre esses dois ato-
res sociais (PEDROSO, 2010, p.68).

Dessa maneira, notamos que a história da imigração econômica foi, em 
larga medida, projetada pela história dos trabalhadores e até mesmo pelas 
transformações desses mesmos trabalhadores estrangeiros em comunidades ét-
nicas que não compartilham necessariamente a mesma nacionalidade.

No entanto, Sassen (2008) afirma que hoje, o fenômeno migratório ultra-
passa os limites dessas duas histórias, uma vez que os cidadãos como um todo 
observam a imigração como uma transgressão, contribuindo para a manifesta-
ção de uma nova história desse processo.

Essa questão foi bem detalhada em 2004 por José Ignacio Antón Prieto 
(p. 252/253) onde o autor discorre sobre as atitudes que os cidadãos castelha-
no-leoneses admitem que a entrada de migrantes está diretamente relacionada 
a delinquência e insegurança dos nativos, pois que mais de 40% dos entrevis-
tados admitem existir uma relação entre imigrantes e os delitos de propriedade 
e homicídios. O autor aponta, ainda, que para um número considerável de 
entrevistados este vínculo é muito maior nos casos de prostituição.

Dois anos depois, Montserrat Pérez Viso (p. 136) chega a afirmar que a 
opinião pública passou a considerar que se existem mais imigrantes, existem 
mais delitos, pois 51% da população considera que o aumento da imigração 
está diretamente relacionada aos incrementos da delinquência.

Para Sassen (2008), este novo momento do processo migratório apresenta 
múltiplas características1 que resultam da reunião das circunstâncias presentes 
nos nossos dias. Certas circunstâncias são representadas pela desestabilização 
de hierarquias formais de poder centradas no Estado e que, por sua vez, é for-
mada pelo surgimento de novas instituições globais que vão desde mercados 
eletrônicos financeiros até regimes de direitos humanos.

Nesta perspectiva podemos perceber resquícios ocidentalizados quando 
falamos em direitos humanos. Dessa forma observamos o quanto as estratégias 
de direitos ainda são arcaicas em razão da liberdade de cultura e valores.

Assim, uma perspectiva ocidentalizada ainda se faz presente neste campo, 
o que é fácil notar os marcadores sociais de opressão, fincados no conservado-
rismo de uma sociedade globalizada, que prega padrões e estereótipos cultu-
rais, invisibilizando outros costumes e valores.

De acordo com o pensamento de Sassen (2008), essas instituições globais, 
por sua vez, permitiram uma multiplicação de dinâmicas e atores políticos 

1 Conforme informações coletadas do Movimento Migratório Internacional.
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informais em um espaço que o autor chama de “cidades globais”2 exigindo, 
portanto, a existência de um novo Tribunal Penal Internacional. 

Neste contexto, a observação dessas “cidades globais” leva a evidências 
claras de uma reestruturação da demanda trabalhista nesses núcleos, separada 
em três grupos diferentes, sendo o primeiro um grupo com alto grau de espe-
cialização e, portanto, recebendo a renda mais alta ou, mesmo a renda média, 
um segundo grupo formado por empregos mal remunerados, que têm pouca 
qualificação, mas possuem o pleno domínio do idioma e, pelo mesmo motivo, 
o grupo de imigrantes que produzem serviços de qualquer ordem (SASSEN, 
2000, p. 503/524). 

O que se pode perceber é que no mundo global, a realização de uma nova 
economia, de serviços onde as oportunidades de emprego são de baixa quali-
dade, prevalecem sob às expectativas de uma melhoria para a classe trabalhista. 
É nesse clima geral que muitos migrantes se inserem no mercado de trabalho 
dos países de trânsito e de destino.

Esta convivência da associação de atores segregados com a intenção de pro-
mover o benefício de uma existência comum para eles é mais evidente quando 
o mercado de trabalho imigrante é destinado a mulheres também imigrantes. 

Desse modo, buscamos identificar a globalização como sendo instrumen-
to estrutural da migração para grandes centros econômicos. Analisando, por-
tanto, como a globalização gera uma escravidão de diferentes formas, variando 
conforme o contexto migratório e suas formas de exploração.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ideia deste trabalho é identificar a globalização econômica como instru-
mento estrutural da migração para os grandes centros econômicos mundiais.

Para tanto, este trabalho tentou contextualizar o fenômeno da imigração 
durante um marco temporal, e tangencialmente, foi contemplando a globali-
zação como um instrumento que promove a imigração atual. 

Não se trata aqui de afirmar que o fenômeno migratório ou talvez o obje-
to geral de estudo deste trabalho, isto é, o comércio de pessoas e o cruzamento 
ilegal de fronteiras é um fato dos tempos modernos ou mesmo o resultado da 
globalização, porque isso seria uma falsa percepção da história do mundo, já 
que, migração regular ou não, bem como o comércio de pessoas existe desde 
os tempos mais remotos.

Porém, por outro lado, não se pode negar que a globalização como co-
nhecemos na atualidade, termina por destacar as diferenças entre os Estados 

2 Cidades globais são uma espécie de nova zona fronteiriça, tanto para a capital global, como para os 
novos atores políticos informais, segundo SASSEN, Saskia. 
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de uma maneira que revela falsas oportunidades de riqueza em Estados consi-
derados centrais. 

Fato que, por sua vez, acaba expandindo, nos cidadãos dos países periféri-
cos, o desejo de emigrar para os países centrais em busca de uma melhor quali-
dade de vida econômica promovendo, como conseqüência, uma estratificação 
do mercado de trabalho para estrangeiros que chegam de países considerados 
de Terceiro Mundo. 

Este fenômeno migratório, baseado na atual concentração econômica, 
apresenta diferentes efeitos e transformações que, ao longo da elaboração des-
te trabalho, foram enumerados e a partir do qual podemos apontar a forte 
mudança na identidade dos cidadãos dos Estados centrais e também, nos cida-
dãos provenientes de Estados periféricos, uma vez que estes passam a assumir 
valores de cultura transnacional, admitindo em muitas ocasiões a denomina-
ção de “cidadãos do mundo”.

Ao mesmo tempo, o fenômeno da feminização da migração também 
foi identificado, ou seja, ao contrário do que aconteceu no passado, a mulher 
reage hoje como a célula que inicia a cadeia de migração tanto nas emigrações 
nacionais, quanto no contexto migração internacional. 

Referida circunstância possivelmente tenha sido evidenciada devido à in-
corporação de mulheres no mercado de trabalho salarial nos Estados desenvol-
vidos. Fato que associado aos elementos de expulsão dos estados periféricos, 
promove a existência do que é considerado um proletariado feminizado nos 
países centrais.
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capítulO 9

pOssibiliDaDe Da aplicaçãO DO princípiO Da  
DúviDa além DO razOável (Beyond a  

ReasonaBle douBt) nas ações eleitOrais  
Que versam sObre captaçãO ilícita De  

sufráGiO visanDO a DiminuiçãO Da  
subjetiviDaDe DO termO Da rObustez Da prOva

José Durval de Lemos Lins Filho
Nátalie Aragone de Albuquerque Mello

1. INTRODUÇÃO

 É certo que o Brasil vivenciou uma história política altamente corrup-
tiva, desde a época do coronelismo, e perpetua-se até os dias atuais, de forma 
que o modelo atual de democracia representativa está eivado de vícios morais 
e éticos, em dissonância com os princípios democráticos, motivo pelo qual 
cinge-se a necessidade de uma atuação eficaz da Justiça Eleitoral no combate 
ao ilícito da compra de votos, e, especialmente do seu estudo.

A captação ilícita de votos, manifestação clara do vício da corrupção, é 
um ato ilícito ofensivo à livre vontade do eleitor, com definição legal expressa 
no artigo 41-A da Lei 9.504/97, e com procedimento definido pelo art. 22 da 
Lei Complementar 64/90, afrontando diretamente os princípios eleitorais.

Nesse cenário de corrupção e considerando a busca de uma sociedade 
justa e igualitária, inaugurou-se, por iniciativa popular, com o implemento da 
Lei nº 9.840/99, um comando normativo que versa sobre os abusos eleitorais, 
dentre os quais constam a captação ilícita de sufrágio e a sua respectiva sanção.

A relevância do presente artigo está lastreada na demonstração da possi-
bilidade de aplicação do princípio da dúvida além do razoável como sistema 
de valoração da prova nas ações eleitorais que versam sobre captação ilícita de 
sufrágio. Trata-se, portanto, de um combate claro à corrupção; isto porque, a 
democracia brasileira não pode embasar-se, para a caracterização do ilícito em 
questão, em ilações dos julgadores, sob pena de apequenar os princípios elei-
torais que promovem a legitimidade e igualdade nas eleições, bem como, em 
paralelo com o sistema penal que se utiliza desse princípio, no qual a sanção 



os desaFios da sociedade conteMPorânea no Pós-estado social 119

é o cerceamento da  liberdade humana, temos que a sanção do ilícito eleitoral 
é certamente menos gravosa, de forma a não haver óbice a sua utilização no 
processo eleitoral.

Nesse sentido, em análise de algumas decisões do Tribunal Regional 
Eleitoral, concernentes às eleições municipais de 2012 e 2016, é possível a 
inexistência de conceituação do termo da “prova robusta”, de forma que 
apenas embasam a sua inexistência para descaracterizar a captação ilícita de 
sufrágio, sob inúmeras hipóteses de caráter político e pessoal. A incoerência 
das decisões demonstra a fragilidade da fundamentação de suas fundamen-
tações, eis que não há critérios objetivos capazes de configurar a captação 
ilícita de sufrágio.

Assim sendo, considerando que a subjetividade impera nos julgamen-
tos, cinge-se necessário ou conceituar a “robustez da prova” ou começar a 
ser utilizado a teoria da dúvida além do razoável ao invés da teoria do livre 
convencimento motivado, sob pena de restar eivado de efetividade o comando 
normativo descrito no art. 41-A da Lei das Eleições.

2. A CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO: COTEJO ANALÍTICO 
DO COMANDO NORMATIVO DO ART. 41-A DA LEI 9.504/97

Martonio Mont’ Alvere Barreto Lima e Renan Saldanha de Paula Lima 
(2017, p.106) entendiam que a política brasileira na época em que predo-
minava o coronelismo definia-se pela proporcionalidade do lote do voto de 
cabresto, ou seja, o coronel que detinha mais influência e poderio sobre os 
trabalhadores rurais, seja por meio de assistência médica ou qualquer outra 
troca de benesses, recebia “a admiração” desta organização econômica rural, 
que de fato, fazia com que o coronel fosse o vencedor das eleições. 

Nesse contexto de compra de votos em troca de benesses, e consideran-
do a busca de uma sociedade justa e igualitária, inaugurou-se, por iniciativa 
popular, com o implemento da Lei nº 9.840/99, um comando normativo que 
versa sobre os abusos eleitorais, dentre os quais constam a captação ilícita de 
sufrágio e a sua respectiva sanção.

Ante a desmoralização da política brasileira, Edson de Resende Castro 
(2014, p. 295) entende que a captação ilícita de sufrágio, assim como os outros 
tipos de abusos de poder, ganhou a importância e a repercussão nacional me-
recedora de uma sociedade democrática e livre, eis que elevou os instrumentos 
de moralização das campanhas eleitorais, de combate à corrupção do eleitora-
do, e, por conseguinte, a liberdade da manifestação do eleitor.

Para Marcelo Roseno de Oliveira (2015, p.75) a captação ilícita de votos, 
manifestação clara do vício da corrupção, é uma modalidade de abuso de 
poder, um ato ilícito ofensivo à livre vontade do eleitor, com definição legal 
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expressa no artigo 41-A da Lei 9.504/97, e com procedimento definido pelo 
art. 22 da Lei Complementar 64/90. 

A partir de uma análise sintética do comando normativo do art. 41-A da 
Lei das Eleições, extrai-se a necessidade do preenchimento de requisitos para a 
configuração da captação ilícita de sufrágio, sendo eles, : a) realização de uma 
conduta do tipo de doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou 
vantagem pessoal, bem contra ele praticar ato de grave ameaça, b) um especial 
fim de agir com o intuito de obtenção fraudulenta de voto e c) a ocorrência 
da conduta durante o período eleitoral.

O primeiro requisito refere-se diretamente ao ato de doar, oferecer, pro-
meter ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal. José Jairo Gomes (2018, 
p. 752) afirma que a benesse oferecida pode ser de qualquer natureza, desde 
que propicie benefício ao eleitor, podendo ser de qualquer espécie, seja produ-
to ou serviço, bem como basta a mera promessa ou oferecimento sem que se 
realize, na realidade fática, a concretude do benefício. Por seu turno, também 
é inexigível a comprovação de que o eleitor efetivamente votou no candidato, 
ante os princípios da sigilosidade do voto nas urnas eletrônicas, eis que seria 
impossível de ser produzida tal prova.

Posto isto, Edson Resende Castro (2014, p. 295) em congruência com a vasta 
jurisprudência dos Tribunais Eleitorais, ao interpretar o comando normativo, 
explicita que apesar de não ser necessário o pedido expresso do voto, a suposta 
“compra” deve ser realizada por meio de promessas específicas e pessoal, dirigidas 
a um grupo de eleitores, seja em público ou particular, com benesses individuali-
zadas, uma vez que a mera promessa genérica confunde-se, na maioria das vezes, 
com a promessa de campanha, totalmente lícita aos olhos do direito eleitoral.

Ainda no tocante à tipologia da conduta em si, infere-se que a prática 
do ato de captação de sufrágio pode ser realizada de forma direta ou indireta 
por meio de interposta pessoa, eis que, por ser excessivamente dificultoso a 
atuação direta do candidato aliciando os eleitores, pois, de fato, é natural do 
candidato atuar por meio de cabos eleitorais, admite-se a comprovação do 
liame subjetivo entre a pessoa que praticou a conduta em si e o mandante 
(candidato) da referida conduta, evidenciando o benefício.

Aplica-se, ainda, o entendimento de que somente será aplicável à sanção 
de captação ilícita de votos, caso a ilicitude advenha por iniciativa do can-
didato, seja de forma direta ou indireta, vez que caso seja o eleitor que opte 
livremente por requerer somatório em dinheiro para votar no candidato, isto 
não seria configurado como ilicitude, eis que quem tolheu a liberalidade do 
voto foi o próprio eleitor. Pensemos que este caso é difícil de concretização, 
até porque normalmente a atitude de compra de votos decorre por iniciativa 
do candidato, de modo que a defesa processual que alegue esta façanha, na 
verdade, estará eivando-se de falsidade.
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Nesse sentido, Raquel Cavalcanti R. Machado (2018, p.274) adverte que 
a caracterização da captação ilícita de sufrágio depende da iniciativa do can-
didato ou anua com eventual oferta de venda de voto, de forma que caso a 
iniciativa provenha do eleitor restará configurado a corrupção eleitoral do art. 
299 do Código Eleitoral.

A finalidade eleitoreira refere-se a um especial fim de agir com o intuito de 
obtenção fraudulenta de voto, sem a necessidade de identificação de um pedido 
explícito de voto, isto porque, dificilmente um candidato deslocar-se-ia à casa de 
um eleitor e diretamente sugeriria a troca de votos por alguma benesse, de modo 
que a mera intenção de fraudar a lisura e normalidade das eleições por meio de 
troca de benesses já configura a compra de votos.

É o entendimento de Raquel Cavalcanti R. Machado (2018, p.275) quando 
aduz que, para a caracterização do ilícito em questão, não há necessidade de com-
provar uma vasta quantidade de votos captados ilicitamente capazes de desequili-
brar o pleito eleitoral, bastaria, portanto, a finalidade de angariar votos ilicitamente.

Marlon Reis (2014, p.379), em congruência com o entendimento do TSE, 
interpreta a expressão “com o fim de obter-lhe o voto”, descrita no caput do art. 
41-A da Lei 9504/97, no sentido de ser imprescindível a demonstração de que 
a conduta foi praticada com o fim de obter voto do eleitor, entretanto, não há 
a necessidade dessa demonstração ser formulada verbalmente, bastando outros 
meios diversos que implicitamente induza ao eleitor à compra de voto.

Raramente a finalidade eleitoreira é expressa verbalmente com uma oferta 
de bem em troca de voto, o que de fato ocorre são pedidos implícitos de voto, 
por meio de oferecimento de certas benesses que deixem o magistrado confuso ao 
decidir sobre se realmente houve uma troca de favores. Marlon Reis (2014, p.380) 
entende que, muitas vezes, são adotadas cautelas para dissimular a finalidade elei-
toreira do ato, para não haver produção de provas que embasem em uma possível 
cassação do registro ou diploma pela condenação por captação ilícita de votos.

O limite temporal diz respeito à temporalidade da conduta, no qual 
somente será enquadrado como captação ilícita de sufrágio se a ocorrência 
do ilícito perfizera-se dentro do período eleitoral. Manoel de Sousa Dourado 
(2012, p.31) entende que o termo inicial do período eleitoral é o registro de 
candidatura, assim sedimentado pela jurisprudência como a data em que o 
registro é requerido e não a data do deferimento, bem como o termo final é a 
data da realização do pleito eleitoral.

2.1. Sanções: cassação do registro ou diploma e inelegibilidade reflexa

Sabe-se que o art. 41-A da Lei das Eleições prevê as seguintes penalidades: 
multa de mil a cinquenta mil UFIR e, a depender da gravidade da conduta 
delituosa, a cassação do registro do ou diploma.
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A aplicação de multa, para Francisco de Assis Vieira Sanseverino (2004, 
p. 182), deve ser imposta pelos magistrados, deve levar em consideração o 
princípio da proporcionalidade em relação ao fato delituoso praticado, bem 
como aponta como critérios de valoração da multa, capacidade econômica 
do agente e a quantidade de fatos praticados. Assim, a cassação do registro ou 
do diploma limita-se ao pleito em que o candidato concorreu, de forma que 
a inelegibilidade não é um consectário direto da conduta delituosa, mas sim 
uma forma reflexa a ser apurada em processo específico. 

Apesar de a condenação por captação ilícita de sufrágio não refletir na 
imediata declaração de inelegibilidade do candidato, a Lei Complementar nº 
135/2010 inseriu na alínea “j” do art. 1º da Lei Complementar nº64/90 a pos-
sibilidade reflexa de ser declarado inelegível, por oito anos, a contar da data 
das eleições, quem tiver registro ou diploma cassados, em decisão transitado 
em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por captação 
ilícita de sufrágio em campanha eleitoral.

Nesse sentido, por ser uma conduta que enseja em uma sanção de inelegi-
bilidade reflexa, o Tribunal Superior Eleitoral1 em reiteradas decisões, formou 
jurisprudência sólida no sentido de que é iterativo em afirmar que a prova 
produzida nos processos de captação ilícita de sufrágio deve ser inconteste, las-
treado em provas robustas de que o ato foi praticado com todos os elementos/
requisitos necessários para a configuração do tipo.

1 “ AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO ESTA-
DUAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE VOTOS. 
ART. 41-A DA LEI 9.504/97. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS E DE QUE O CANDIDATO 
PARTICIPOU OU ANUIU COM A SUPOSTA CONDUTA. DESPROVIMENTO. 1. Autos recebidos 
no gabinete em 11.10.2016. 2. Captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei 9.504/97) exige prova ro-
busta de finalidade de se obter votos e de anuência do candidato, e, ademais, pode ser demonstrada com 
base apenas em testemunhos, desde que coesos e inequívocos. Precedentes. (…)6. Agravo regimental 
desprovido.” Recurso Ordinário nº 318392, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Herman de Vasconcellos 
e Benjamin, Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico, Data 04/11/2016, Página 174).

 “Eleições 2012. agravo regimental no recurso especial eleitoral. prefeito e vice-prefeito. ação de investigação 
judicial eleitoral. captação ilícita de sufrágio. art. 41-a da lei das eleições. divergência jurisprudencial. não 
demonstração. ausência de similitude fática. conjunto probatório. necessidade. reexame de fatos e provas. im-
possibilidade. incidência das súmulas nos 279 do stf, 7 do stj e da recém-editada súmula nº 24 do tse. mérito. 
caracterização do ilícito eleitoral. insuficiência do acervo fático-probatório. manutenção do decisum. despro-
vimento. 1. A captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97, aperfeiçoa-se com a 
conjugação dos seguintes elementos: (i) a realização de quaisquer das condutas típicas do art. 41-A (i.e., doar, 
oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza a eleitor, bem como praticar 
violência ou grave ameaça ao eleitor), (ii) o fito específico de agir, consubstanciado na obtenção de voto do 
eleitor e, por fim, (iii) a ocorrência do fato durante o período eleitoral (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 
12ª ed. São Paulo: Atlas, p. 725). (…) 3. A demonstração de prova robusta e inconteste da ocorrência do ilícito 
eleitoral é pressuposto indispensável à configuração da captação ilícita de sufrágio. Precedentes da Corte. (…) 
7. Agravo regimental desprovido.”(Recurso Especial Eleitoral nº 28430, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, 
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 26/09/2016, Página 142)
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Diante de todas as peculiaridades inerentes ao ilícito em questão, inclusi-
ve no que tange à gravidade da sanção, preteriu-se, no cenário instável da polí-
tica, adotar um conceito aberto que permitisse aos magistrados certa liberdade 
para interpretar o que seria “prova robusta”, termo este comumente utilizado 
para desqualificar a conduta grave praticada pelo candidato, tudo em prol do 
aproveitamento dos votos que os eleitores depositaram naquele candidato.

Assim, é cediço que para o enquadramento de uma conduta no ilícito de 
captação ilícita de sufrágio exige-se prova cabal de sua prática em razão das 
graves consequências que dela advêm dos direitos políticos do condenado e na 
representação popular, exercida pelo sufrágio, qual seja a de multa cominada 
com cassação do registro ou do diploma.

2.2. Processamento da ação de investigação judicial eleitoral

A importância do processamento da Ação de Investigação Judicial Eleito-
ral está delineada nas palavras de Dourado:

Destarte, para conter essas ações, por vezes, busca-se através das ações eleitorais 
a proteção da lisura e higidez do resultado das eleições, uma vez que a presença 
vigilante da Justiça Eleitoral torna-se, quase sempre incapaz de evitar a compra 
e a venda de votos dada a dificuldade de identificar o local e o momento em 
que elas acontecem, o que dificulta, inclusive a comprovação deste aconteci-
mento pelas partes. (DOURADO, 2012, p. 35)

A ação tem como finalidade provar que os princípios igualitários que 
devem nortear um pleito foram violados. É relevante que os fatos praticados 
tenham potencial lesivo suficiente para macular a legitimidade das eleições. 
Através dessa ação será investigado e apurado o uso indevido, desvio ou 
abuso poder econômico ou do poder de autoridade ou a utilização indevida 
de veículos.

A captação ilícita de votos apesar de estar inserida no art. 41-A da Lei 
das Eleições, possui procedimentalização expressa nos artigos 19 a 24 da Lei 
das Inelegibilidades. O objeto da Ação de Investigação Judicial no tocante 
ao referido ilícito tem como objeto a cassação de registro ou do diploma e a 
imposição de multa de mil a cinquenta mil UFIR, bem como, de modo refle-
xo, a inelegibilidade do réu, conforme estabelece o art. 1º, alínea “j”, da Lei 
Complementar 64/90.

Assim a AIJE, como é conhecida a Ação de Investigação, não se presta a 
cassar mandatos eletivos. Se ela for julgada procedente após a eleição do candi-
dato, haverá a aplicação da pena de inelegibilidade e servirá como prova para 
ensejar o ajuizamento, por parte do Ministério Público e interessados, da Ação 
de Impugnação de Mandato Eletivo ou o Recurso contra a Diplomação, se já 
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não ultrapassado o prazo para sua interposição. Para tanto, a lei determina a 
remessa de cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral.

2.3. Provas e avaliação

O art. 22 da Lei Complementar 64/90 prevê a produção de todos os 
meios de prova permitidos pelo direito para comprovar a verdade dos fatos, 
como documentos, testemunhas, gravação e outros.

Em relação à avaliação das provas, Francisco de Assis Vieira Sanseverino 
(2004, p. 188) apresenta dois aspectos: o primeiro refere-se à possibilidade 
do juiz eleitoral, por intermédio da teoria do livre convencimento racional, 
formar sua convicção sobre as provas apresentadas pelas partes; o segundo diz 
respeito à famosa expressão utilizada pelos magistrados, qual seja a “prova 
robusta e inconteste”.

Martonio Mont’Alvere Barreto Lima e Renan Saldanha de Paula Lima 
(2017, p.115) explicam que há a necessidade de comprovação da existência de 
uma prova robusta e inconteste para o caso da condenação por captação ilícita 
de sufrágio, pois, a sanção imposta nesse caso é a cassação do registro ou do 
diploma, e de forma reflexa a inelegibilidade.

Diante desse conceito, em processos desta natureza, que envolvem a dis-
puta do poder por adversários políticos de forma subjacente, cada parte apre-
senta a sua versão; em decorrência, as suas alegações e as respectivas provas 
serão controversas, polêmicas, contestadas entre as partes, a robustez da prova 
torna-se algo cada vez mais distante. 

Afinal, o que deve ser entendido por prova robusta e inconteste? A depen-
der do julgador esse entendimento será alterado? Será possível que aos olhos 
de um julgador trata-se de mero indício e outro trata-se de prova robusta? Para 
Arthur Magno e Silva Guerra e Álvaro Ricardo de Souza Cruz (2017, p. 797), 
a robusteza assemelha-se a certeza de fatos comprovados e incontroversos. 

É de se observar que as provas apresentadas pelas partes raramente serão 
incontroversas, isto porque como o cenário político brasileiro é deveras reple-
to de corrupção e deslealdade, sempre haverá fatos controvertidos sobre um 
mesmo ato ou tema.

Nesse diapasão da dificuldade observada na busca por um fato incon-
troverso, é que, parafraseando Marcelo Roseno de Oliveira (2015, p. 65), 
urge a necessidade de ressaltar a importância da Justiça Eleitoral como “fia-
dora da legitimidade das eleições”, isto porque apesar de vivenciarmos uma 
conjuntura política liberal, a Justiça deve atuar para prevenir as ilicitudes 
perpetuadas pelos candidatos na compra de votos, motivo pelo qual a apre-
ciação das provas é um marco no processo para definição do instituto da 
captação ilícita de sufrágio.
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Ex postis, considerando todas essas explanações, convém nos debruçar-
mos sobre a aplicação das teorias que envolvem a valorização das provas, 
de forma a criticar a teoria do livre convencimento racional aplicado pelos 
magistrados eleitorais e pugnar pela aplicação do princípio da dúvida além 
do razoável.

3. SISTEMA DE VALORAÇÃO DAS PROVAS: TEORIA DO 
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO

O sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional é o 
modelo calçado na valoração da prova pelo julgador, no qual a matéria fática 
a ser decidida é observada mediante a convicção formada no confronto dos 
vários meios de prova, e, após essa colheita, com uma análise racional, o julga-
dor conclui e motiva a escolha das provas que embasaram a condenação ou o 
seu afastamento. Nesse sentido, nas palavras de Mateus Pereira: 

O sistema do livre convencimento tem como premissa a relativa liberdade 
do juiz ao avaliar os meios de prova à luz do caso concreto, estando limitado 
pelas regras da experiência, da lógica e da ciência, além de se lhe impor a 
fundamentação. No último caso, mecanismo de controle que corresponderia 
à máxima “garantia da excelência da verdade declarada na sentença”; nela, 
ademais, radicando a legitimidade do juiz. (PEREIRA, 2017, p.236)

Sabe-se que o sistema da persuasão racional do juiz é considerado um avan-
ço, diante dos antigos sistemas de valoração da prova: prova tarifada e íntima 
convicção. Contudo, a valoração da prova por meio do livre convencimento 
motivado é um sistema, de certa forma, falho e que merece certas críticas. 

Necessário tecer algumas considerações sobre os sistemas de valoração 
da prova: prova tarifada e íntima convicção. A priori, convém delinear que a 
análise da valorização das provas decorre de um procedimento ulterior, sendo 
este o processo de conhecimento, no qual, em tese, haveria de ser observado a 
intersubjetividade entre sujeito – objeto – sujeito. 

Todavia, conforme explica Pereira (2017), a apreciação da prova em am-
bas as teorias da prova tarifada e da íntima convicção estão calcadas no dua-
lismo do conhecimento, no qual apenas relacionam-se a “pura materialidade” 
do objetivismo e as “relações sobre-humanas de um conhecimento do magis-
trado” do subjetivismo. 

É, no primeiro caso, que a prova tarifada está inserida, ou seja, apenas 
analisava-se o objeto combatido, sem a possibilidade do magistrado imputar 
no julgamento as impressões e conhecimentos inerentes à sua pessoa. Não há 
outro comentário senão o de afirmar o quão falho esse sistema de valoração 
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era, isto porque, nenhum ser humano é plenamente racional ao ponto de 
inibir suas impressões e julgamentos sobre um determinado objeto, eis que o 
magistrado é um ser cognoscível. 

Em evidente contraposição, no segundo caso, o sistema da íntima convic-
ção é àquele no qual o sujeito está em ênfase, ou seja, há uma preponderância 
das convicções e impressões do magistrado sob o objeto, de forma que, inde-
pendente da apreciação efetiva da prova, o magistrado poderia condenar com 
base em suas préconcepções. Evidentemente, esse modelo também é falho, na 
medida em que não gera nenhuma segurança às partes do processo, eis que, inde-
pendente das provas colacionadas no processo, o magistrado poderá de pronto 
indeferi-las, de forma que deixa a mercê das impressões e convicções do julgador.

Em conclusão, para Mateus Costa Pereira (2017, p. 234) “a doutrina atribui 
o surgimento do livre convencimento motivado à tentativa de instituir”justo 
equilíbrio” entre os sistemas anteriores, supostamente, combinando as virtu-
des e atenuando as demasias da prova tarifada e da íntima convicção.” 

Em tese, o livre convencimento motivado deveria ser um justo equilíbrio 
entre essas duas correntes antagônicas, ou seja, estar calcada no intersubjetivis-
mo. Contudo, a prática dos magistrados contradiz toda a beleza da teoria, isto 
porque, na verdade, continua havendo uma prevalência do sujeito (magistra-
do) sob o objeto. Explica-se.

No referido artigo, há duas críticas pertinentes ao sistema do livre con-
vencimento motivado. Em síntese, a primeira diz respeito à noção de “livre”, 
no qual mesmo adstrito a motivação da escolha das provas, o magistrado é 
livre para escolher quais provas devem ser apreciadas, motivo pelo qual, em 
seguimento a segunda crítica, a intersubjetividade inerente a presente teoria 
resta afastada no momento em que o julgador remonta a ideia de dualismo 
do conhecimento. 

É essa noção deturpada da expressão “livre” que permite ao magistrado 
apropriar-se do dualismo objeto – sujeito para decidir antes mesmo de apreciar 
as provas contidas nos autos, pois, como pode escolhê-las, sem a necessidade 
de motivar a dispensa da prova tida como desnecessária para o julgamento.

Ciente da abrangência do termo “livre”, o Novo Código de Processo Ci-
vil de 2015 optou por promover a necessidade de motivação de todas as provas 
constantes nos autos, de forma que a liberdade da prova não pode correspon-
der a um critério de absoluta escolha do julgador, que deve considerar a prova 
relevante em sua decisão, segundo limites de um ponto de vista desenvolvido 
a partir de um procedimento lógico a ser seguido para a reconstrução de um 
fato e do ponto de vista argumentativo os quais deverão estar explícitos e ve-
rificados na fundamentação. 

A verdade jurídica depende não da impressão, mas do raciocínio do juiz, 
que não pode julgar simplesmente segundo suas opiniões pessoais, mas segundo 
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as regras da lógica de reconstrução da verdade. Apesar de apreciar as provas 
livremente o juiz não segue suas impressões pessoais, mas tira suas conclusões 
segundo a lógica racional das provas colacionadas aos autos, ponderando sobre 
a qualidade e a força probante destas.

É cediço que no processo de conhecimento utilizado para apreciação das 
provas não há como atingir uma verdade absoluta e inconteste, o que há, na 
verdade, são impressões e convicções depositadas em uma prova específica 
para a determinação de uma condenação ou não, bastando ao julgador assen-
tar sua decisão em juízos de probabilidade e verossimilhança.

Nesse sentido, considerando que o conhecimento provém tanto do con-
teúdo de direito material quanto das impressões e convicções impostas pela 
sociedade ao magistrado, não há como desvincular-se da intersubjetividade 
(sujeito - objeto - sujeito), motivo pelo qual, o livre convencimento motivado 
não deve continuar sendo aplicado pelos magistrados mediante o dualismo 
sujeito-objeto, visto que, na prática, o que prevalece é sempre a convicção do 
julgador sob as provas contidas nos autos. 

Pois bem, ultrapassado a fase da crítica ao sistema da persuasão racional 
do juiz, perfaz-se necessário analisar algumas considerações tecidas sobre a 
redução das exigências da prova como consequência da necessidade de se via-
bilizar tutela jurisdicional efetiva aos direitos.

Para Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (2015, p.230), no 
convencimento judicial, a prova por presunção pode ser utilizada para suprir 
a dificuldade de produção da prova plena, de forma que a possibilitar uma 
redução das exigências de prova em prol das necessidades do direito material 
em litígio. Consideram que:

Embora o juiz deva se convencer da verdade, o alcance desse limite pode 
ser dispensado em casos excepcionais, em que a dificuldade de produção de 
prova e o direito material em discussão recomendem a facilitação da prova, 
a inversão do ônus probatório ou mesmo a redução das exigências de pro-
va para a formação do convencimento judicial adequado ao caso concreto. 
(2015, p.230) 

Depreende-se que, apesar desse entendimento voltar-se para a facilitação 
da obtenção da prova por meio de presunções, é possível observar que, diante 
da dificuldade de produção de provas materiais e, mesmo mediante as pre-
sunções relativas, a teoria da prova além da dúvida razoável é perfeitamente 
aplicável para aquelas demandas em que carece a produção de provas, como é 
o caso das Ações de Investigação Judicial por captação ilícita de sufrágio. 

No caso da ação por captação ilícita de sufrágio, temos que o ônus da 
prova é extremamente difícil, eis que, muitas vezes, as provas colacionadas 
nos autos são dúbias e controversas, de forma a possibilitar um escape na 
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condenação daqueles candidatos que, na realidade fática, compraram voto dos 
eleitores, influenciando na lisura e normalidade das eleições. 

É certo que, diante de provas dúbias que apontem dois ou mais senti-
dos, parafraseando Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (2015, 
p.233), cinge-se a necessidade de o juiz explicar o conteúdo das provas para 
expor o seu entendimento sobre elas, de forma que será necessário valorar as 
provas individualmente e relacioná-las com as demais provas nos autos, sejam 
elas dúbias ou incontroversas. 

Ainda, para a concretização do princípio da motivação das decisões ju-
diciais descrita no art. 489, § 1.º, IV do Código de Processo Civil, é salutar 
que se demonstre não somente as provas vencedoras ao convencimento do 
magistrado, mas também as eventuais provas produzidas pela parte perdedora 
que não o convenceram.

Esse aparato é de relevante importância para o processo eleitoral, isso 
porque condiciona ao magistrado de apreciação de todas as provas, sem incor-
rer em abstenção na valoração de uma prova tida como importante para uma 
das partes na demanda. 

Ultrapassados essas ligeiras considerações, como o objetivo desse artigo 
não volta-se para tecer críticas exacerbadas ao modelo da persuasão racional 
do juiz, mas sim para exaltar as propriedades da teoria prova além da dúvida 
razoável, passa-se, nesse momento, a uma explanação sobre o conceito dessa 
teoria e o motivo pelo qual a mesma deve ser utilizada como parâmetro 
para as condenações em Ação de Investigação Judicial por captação ilícita 
de sufrágio. 

3.1. Aplicação do princípio da prova além da dúvida razoável nas 
ações eleitorais

José Paulo Baltazar (2007, p. 130) afirma que, diante da necessidade de 
motivação da decisão jurisdicional e, considerando a inexistência de padrões, 
modelos ou regras explícitas sobre como proceder com essa fundamentação, 
nasce a imprescindibilidade da análise dos standards of proof nos países que 
adotam o sistema common law.

No mesmo sentido, considerando que a expressão “livre” da teoria da 
persuasão racional do juiz significa a prerrogativa do julgador em apreciar as 
provas livremente, mas desde que não se afaste dos fatos e provas colhidas e 
das regras da lógica, Danilo Knijnik (2001, p.15-52) aponta a necessidade de 
atribuir medidas de “controle”, “standards jurídicos” ou “instrumentos” ca-
pazes de evitar que a discricionariedade judicial viesse a traduzir em arbítrio. 
Assim, conclui-se que a função dos standards probatórios é permitir o controle 
da motivação judicial das decisões.
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Sobre o standard da prova acima de dúvida razoável, para José Paulo Balta-
zar (2007, p. 131), que concretiza a presunção de inocência, é aplicado em casos 
criminais desde o século XVIII e já era adotado de forma geral mesmo antes do 
reconhecimento de seu status constitucional pela Suprema Corte Americana.

O princípio da prova além da dúvida razoável é aplicável no processo 
criminal, significando que na presença de dúvida razoável não pode haver 
condenação criminal sob pena de violação da presunção de inocência, princí-
pio cardeal no processo penal em um Estado Democrático de Direito.

Melissa Corwin (2001, p. 829) assevera que “o padrão de ‘prova além de 
uma dúvida razoável’ foi criado para assegurar que nenhuma pessoa deva ser 
condenada por um crime, a menos que o descobridor esteja virtualmente certo 
da culpa dessa pessoa. ”

Nesse sentido, a Ministra Rosa Weber, na relatoria da Ação Penal 6762, en-
tende que a conceituação do termo “dúvida razoável” explanado nas Instruções 
para Júri Federal é a mais adequada, no qual define-se como “uma dúvida basea-
da na razão e no senso comum. É uma dúvida que uma pessoa razoável possui 
após cuidadosamente sopesar todas as provas”. Trata-se de “uma dúvida que leva 
uma pessoa razoável a hesitar em tomar uma decisão em uma questão de im-
portância para sua vida pessoal”. Com efeito, “uma dúvida razoável não é uma 
fantasia ou capricho; não é uma especulação ou suspeita. Não é uma desculpa 
para evitar o cumprimento de um dever desagradável. E não é compaixão. ”

Para Deltan Martinazzo Dallagnol (2015, p.256) standard da prova é um 
parâmetro de probabilidade aceitável de que o réu é culpado e deve ser utiliza-
do pelo julgador para proferir uma condenação. Conforme exposto no item 

2 AÇÃO PENAL 676 MATO GROSSO RELATORA: MIN. ROSA WEBER REVISOR: MIN. ROBER-
TO BARROSO. <. http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=14300838> 
EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. DEPUTADO FEDE-
RAL. QUADRILHA, CORRUPÇÃO PASSIVA E CRIME LICITATÓRIO DO ART. 90 DA LEI 
8.666/93. COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO. INSUFICIÊNCIA 
DE PROVA ACIMA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. 
1. A colaboração premiada é meio de obtenção de prova (artigo 3º da Lei 12.850/2013). Não se placita, 
antes ou depois da Lei 12.850/2013, condenação fundada exclusivamente nas declarações do agente 
colaborador. 2. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de 
prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a formulação mais precisa 
é o standard anglo saxônico no sentido de que a responsabilidade criminal deve ser provada acima de 
qualquer dúvida razoável (proof beyond a reasonable doubt), o qual foi consagrado no art. 66, item 3, do 
Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. 2.1. Na espécie, ausente prova para além de dúvida 
razoável da participação do acusado, Deputado Federal, nos crimes licitatórios praticados com verbas 
decorrentes de emendas orçamentárias de sua autoria, do recebimento de vantagem indevida em decor-
rência das emendas orçamentárias, ou de associação perene a grupo dedicado à prática de crimes contra 
a administração pública, particularmente no que diz quanto à aquisição superfaturada de ambulâncias 
com recursos federais. 3. Ação penal julgada improcedente. (AP 676, Relator (a):  Min. ROSA WEBER, 
Primeira Turma, julgado em 17/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 
PUBLIC 06-02-2018)
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anterior, é certo que nenhum conjunto probatório reunido num processo con-
duz a uma certeza, ou seja, em qualquer caso de condenação criminal o juízo 
é sempre de probabilidade, ainda que elevadíssima. Por tal motivo é necessário 
fixar um parâmetro que pode levar à convicção do julgador. 

Danilo Knijnik (2001, p. 15-52) sustenta que os standards, paradigmas 
ou modelos de constatação, são abertos, utilizados como juízo de pondera-
ção assim como é analisado quando da colisão entre dois princípios fun-
damentais, não podendo aferir soluções lógico-dedutivas. A regra que eles 
encerram “deve, assim, ser hétero integradas, ou seja, completadas com base 
em critérios meta-jurídico que, segundo o lugar-comum tradicional, existem 
na sociedade.

Louis Keplon (2012, p.756-757) afirma que a determinação do standard 
depende da complexidade do caso concreto. No mesmo sentido, Deltan Mar-
tinazzo Dallagnol (2015, p.258) sugere a variação desse standard de acordo 
com a dificuldade probatória do crime, ou seja, segundo a simplicidade ou 
complexidade de sua demonstração, de forma que o julgador ao estabelecer 
um parâmetro de forma definido, deverá variá-lo para cima e para baixo, na 
medida da complexidade do caso. 

Ainda, a variação do standard de acordo com a dificuldade probatória do 
crime deve obedecer às seguintes condições: a) fato deve ser de difícil prova; 
b) a dificuldade ou lacuna probatória deve ser fruto da ineficiência do estado 
na investigação. c) deve a acusação demonstrar que empregou todos os meios 
possíveis para elucidação do fato e, d) deve haver maior grau de motivação 
judicial na valoração das provas.

Diante disso, o melhor padrão a ser adotado nos crimes de colarinho 
branco, corrupção e compra de votos – crimes de fácil ocultação de provas, 
praticado às escuras que não deixam facilmente vestígios – é o standard para 
além da dúvida razoável, segundo o qual para condenar alguém o julgador 
deve ter a convicção de que o acusado é culpado, além de qualquer dúvida ra-
zoável, de forma que somente a dúvida que seja razoável afasta a condenação, 
aplicando-se o in dubio pro reo.

O convencimento que, proveniente da prova, se mostra racionalmente 
seguro, para além da dúvida razoável, ostenta toda a certeza necessária à legiti-
mação da sentença de condenação.

Certamente, o conjunto probatório, quer formado por provas diretas 
ou indiretas, ou quer exclusivamente por provas diretas ou exclusivamente 
por provas indiretas, deve ser robusto o suficiente para alcançar o standard 
de prova, de que a responsabilidade criminal do acusado deve ser provada, 
na fórmula “acima de qualquer dúvida razoável”. Convém registrar que esse 
princípio foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação 
Penal 470 (Mensalão), conforme voto do Ministro Luiz Fux:
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O critério de que a condenação tenha que provir de uma convicção formada 
para “além da dúvida razoável” não impõe que qualquer mínima ou remota 
possibilidade aventada pelo acusado já impeça que se chegue a um juízo conde-
natório. Toda vez que as dúvidas que surjam das alegações de defesa e das provas 
favoráveis à versão dos acusados não forem razoáveis, não forem críveis diante 
das demais provas, pode haver condenação. Lembremos que a presunção de 
não culpabilidade não transforma o critério da “dúvida razoável” em “certeza 
absoluta”. Nesse cenário, caberá ao magistrado criminal confrontar as versões de 
acusação e defesa com o contexto probatório, verificando se são verossímeis as 
alegações de parte a parte diante do cotejo com a prova colhida. Ao Ministério 
Público caberá avançar nas provas ao ponto ótimo em que o conjunto probató-
rio seja suficiente para levar a Corte a uma conclusão intensa o bastante para que 
não haja dúvida, ou que esta seja reduzida a um patamar baixo no qual a versão 
defensiva seja “irrazoável”, inacreditável ou inverossímil. (FUX, 2014)

Visto a possibilidade de utilização desse princípio no âmbito penal, não 
há óbice ao processo eleitoral adotá-lo nas ações cuja sanção é a cassação do 
diploma, que não alcança a liberdade do indivíduo, mas tão somente o impe-
dimento de exercício de um mandato eletivo.

Nesse sentido, ante a complexidade das provas e o conflito entre o direito 
ao exercício do mandato eletivo e o direito da sociedade de ter representantes 
que observam as regras eleitorais, o standard deve ser mais baixo que a do pro-
cesso penal, tendo em vista a prevalência do segundo direito.

É cediço que, somente a partir da diminuição da impunidade nos casos 
de abuso de poder econômico e político e compra de votos, é que os can-
didatos deixarão de adotar práticas tão arraigadas nas campanhas eleitorais, 
que ofendem a liberdade do eleitor e o princípio da igualdade entre os candi-
datos. Esse é o entendimento esposado pela Procuradoria Regional Eleitoral 
de Pernambuco em seu parecer no processo 497-40.2016.6.17.0044 - Recurso 
Eleitoral São Caetano.

Essa teoria utilizada em casos criminais, no qual há o cerceamento da li-
berdade é, de certa forma mais severo em relação a apreciação da prova, então, 
para os casos civil eleitorais, no qual o bem tutelado é o exercício do mandato 
eletivo, cinge-se a possibilidade da apreciação das provas mediante essa teoria, 
inclusive de forma mais tênue, ou seja, o standard deve ser ainda mais baixo. 
Nesse ínterim, Danilo Knijnik (2001, p. 15-52) suscita que as penalidades de 
uma ação cível são menos gravosas que a ação penal, isto porque não tolhe a 
liberdade da pessoa, de modo que dever-se-ia aplicar a teoria dos standards pro-
batórios aplicado no processo criminal, mas com a proporcionalidade adequa-
da, ou seja, diminuído o grau do bem tutelado nos casos cíveis, a rigorosidade 
para a implementação de um standard deve ser intermediária. 

Para Thomas Mulrine (1997, p. 215-216), apesar da expressão “além de 
uma dúvida razoável” ser indeterminado, a Corte Canadense aproximou-se de 
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um conceito no qual seria necessário perguntar o porquê da dúvida, ou seja, 
a dúvida razoável seria: “se você se perguntar por que duvido? Você pode atri-
buir uma razão lógica por meio de uma resposta. ”

Tem-se assim que uma dúvida razoável é exatamente o que ela diz – uma 
dúvida baseada na razão relacionada à evidência apresentada durante o julga-
mento ou à ausência de evidência que você acredita ser essencial para a con-
vicção, nos processos lógicos da mente, pois não é uma dúvida fantasiosa ou 
especulativa, nem é uma dúvida baseada em simpatia ou preconceito.

Diante de todo o exposto, observa-se imperioso adotar as preferências da 
teoria da prova além da dúvida razoável, de forma a superar o entendimento 
consolidado nos tribunais eleitorais da necessidade de condenação por prova 
robusta e inconteste, seja pela inexistência de uma verdade ou pela dificuldade 
de provas no âmbito da compra de votos.

4. ALGUNS DOS CRITÉRIOS SUSCITADOS PELOS 
JULGADORES PARA DESCARACTERIZAR A CAPTAÇÃO 
ILÍCITA DE SUFRÁGIO POR FALTA DE ROBUSTEZ NA 
PROVA

Em análise aos acórdãos julgados pela Corte do Colendo Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Pernambuco, é certo e evidente a discricionariedade meritória 
quanto a apreciação do conceito do termo “robustez da prova”, isto porque os 
magistrados, na maioria das decisões, no momento de julgar tendem a incutir 
premissas políticas e conhecimentos prévios sobre o caso concreto, de forma 
que subjetivam à amplificação de uma expressão que já é demasiadamente 
aberta à mercê de interpretações contraditórias.

Senão vejamos alguns dos critérios suscitados pelos julgadores para desca-
racterizar a captação ilícita de sufrágio por falta de “robustez da prova”: a) Con-
trovérsia entre gravações e as declarações das testemunhas e a prova unilateral; 
b) ausência de finalidade eleitoreira por inexistir pedido explícito de voto; c) 
controvérsias nas declarações testemunhais e credibilidade da testemunha una.

Em relação ao item “a”, extraio como parâmetro para tecer críticas, o 
acórdão do Recurso Eleitoral nº 236-44.2012.6.17.0035, sob relatoria do Des. 
Luiz Alberto Gurgel de Faria, julgado em 17 de dezembro de 2012, no qual 
entendeu pela inexistência de elementos configuradores da captação ilícita de 
sufrágio, sob o argumento de que as provas colacionadas nos autos (21 mídias) 
não foram suficientes para comprovar a compra de votos, em contraposição 
aos depoimentos trazidos pelas testemunhas. 

Cinge-se que, apesar de restar evidenciado a compra de votos por meio 
das 21 gravações, estas não encontravam respaldo nas declarações testemu-
nhas, de forma que o julgador preferiu não condenar o candidato pela prática 
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de compra de voto embasando sua decisão em provas testemunhais, totalmen-
te contrárias as gravações.

Conclui-se que o julgador optou por conceder maior credibilidade às 
declarações das testemunhas do que as gravações ambientais. No mesmo sen-
tido foi prolatado o acórdão do Recurso Eleitoral nº 4-75.2013.6.17.0074, sob 
relatoria do Des. Alberto Nogueira Filho, no qual, apesar da existência de 
gravação inconteste comprovando que o candidato encomendou cerca de 8 
mil camisas para distribuí-las em troca de voto, testemunhas contraditaram o 
fato dito na gravação, de forma que a credibilidade da testemunha teve maior 
influência para o convencimento do magistrado.

Entretanto, em processo similar de nº 207-07.2012.6.17.0063, sob relato-
ria do Desembargador Virgínio Carneiro leão, julgado em 29 de novembro de 
2012, novamente prevaleceu as declarações testemunhais, contudo, nas notas 
taquigráficas, extrai-se a preocupação do Desembargador Roberto Freitas Mo-
rais sobre essa tamanha credibilidade nas testemunhais. In verbis:

O Des. Eleitoral Roberto de Freitas Morais: Isso. Eu indaguei isso, Sr. Presi-
dente e nobre relator, pelo seguinte: porque todos sabem, inclusive a minha 
posição que coincide com grande parte de todas Vossas Excelências e da Justiça 
Eleitoral do Brasil inteiro, eu sempre sou muito preocupado com essa investi-
gação, especialmente com prova testemunhai. A prova testemunhai na justiça 
comum já é bastante frágil, até se denomina até de forma pejorativa os depoi-
mentos testemunhais e no eleitoral mais ainda, dado a carga de emotividade e 
de paixão que envolvem o processo especialmente no interior.

No mesmo sentido, de preferência da prova testemunhal em detrimen-
to das gravações, o recurso eleitoral de nº 39-63.2013.6.17.0000, sob relatoria 
do Des. Alfredo Hermes Barbosa de Aguiar Neto, no qual negou provimento 
ao recurso por entender que as gravações as quais comprovaram o compa-
recimento do candidato às casas dos eleitores oferecendo material para a 
colocação de energia elétrica em troca de votos não era suficiente para ca-
racterizar a captação ilícita de sufrágio, eis que contraditório às declarações 
testemunhais prestadas.

Noutro acórdão do Recurso Eleitoral nº 141-89.2012.6.17.0107, sob a 
relatoria do Desembargador Luiz Alberto Gurgel de Faria, julgado em 19 de 
dezembro de 2012, decidiu por condenar o candidato pelo ilícito descrito no 
art. 41-A das Eleições, por entender que as gravações acostadas nos autos eram 
suficientes para configurar a compra de votos, a desrespeito das contradições 
das declarações das testemunhas.

Percebe-se, que, mesmo diante de situações semelhantes, ou seja, a apre-
ciação da credibilidade de provas testemunhais e as gravações ambientais, e 
considerando que é aplicado a teoria do livre convencimento motivado, pode 
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o julgador a cada caso concreto, como foi o caso das situações acima descritas, 
“escolher” qual caminha mais fácil para obter a decisão, não, havendo, por-
tanto, nenhum conceito pré-definido para a configuração do ilícito, deixando 
a mercê do julgador qual prova deverá ser entendida como robusta ou não.

No tocante ao item “b”, ressalta-se que, segundo o entendimento de Mar-
lon Reis, a demonstração da finalidade eleitoreira do ato pode ser realizada 
por diversos meios, não exigindo que o pedido de votos tenha sido formulado 
verbalmente, podendo ela ser expressa ou implícita.

Assim, ante a impossibilidade de sondagem do desejo do candidato de 
cooptar votos, a finalidade eleitoreira deve ser analisada a luz do conjunto de 
circunstâncias constantes no processo, e o julgador deve apreciá-las com um 
olhar criterioso, tendo em vista que é comum a dissimulação das provas pelos 
candidatos que utilizam de “desculpas” e argumentos fracos para não incidi-
rem no ilícito de compra de votos. In verbis, colaciono dizeres de Márlon Reis:

A compra de votos se materializa e se realiza por diversas formas e com distin-
tos significados sociológicos. A simples entrega do benefício, como um presen-
te ofertado ao eleitor, pode servir para reforçar o sentimento de dívida ou de 
retribuição do favor por parte do votante. É necessário, pois, ter em mente o 
significado da real conduta, sob pena de, com grande facilidade, mascararem-
-se os verdadeiros propósitos de uma conduta de fins ilícitos. Um instrumento 
que contribuiria para análise dos fins poderia ser o cotejo dos fatos apurados 
na representação com a multiplicidade das formas sociais da compra de voto. 
(REIS, 2014, p. 381)

Nesta esteira, considerando o maior aprimoramento de técnicas que mas-
carem a real intenção de angariar ilicitamente os votos, a Justiça Eleitoral deve 
estar atenta para essas técnicas, e na via das dúvidas, acatar como patente a 
finalidade eleitoreira, sob pena de atuar em prol do candidato, quando deveria 
velar pela legitimidade e normalidade das eleições pela sociedade.

Pois bem, trago à baila alguns julgados importantes que decidiram pela 
inexistência de finalidade eleitoreira e descaracterizaram a captação ilícita 
de sufrágio.

Nada mais falho do que o julgamento do Recurso Eleitoral n°4286030-
89.2008.6.17.0109, sob a relatoria do Des. Eleitoral Roberto Freitas Morais, 
no qual entendeu pela ausência de pedido explícito de voto, ou seja, pela ine-
xistência de finalidade eleitoreira, mesmo havendo claros indícios nos autos, 
corroborado pelas testemunhas, de que houve, por interposta pessoa, a troca 
de benesses pelo voto da eleitora.

Por seu turno, a desclassificação do ilícito por suposta inexistência de 
finalidade eleitoreira é argumento costumeiro utilizado pelos julgadores, mor-
mente no julgamento do Recurso Eleitoral nº 193-62.2012.6.17.0050, sob a 



os desaFios da sociedade conteMPorânea no Pós-estado social 135

relatoria do Des. Virgínio Carneiro Leão, no qual entendeu pela ausência de 
comprovação de que os pagamentos aos funcionários “fantasmas” foram reali-
zados em troca da obtenção de voto, mesmo sendo estes incontestes.

No mesmo sentido, no julgamento do Recurso Eleitoral nº 395-
31.2012.6.17.0085, sob a relatoria do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, 
observa-se que o desprovimento da pretensão recursal deu-se pela ausência de 
finalidade eleitoreira no suposto ato tido como captação ilícita de sufrágio. 
No caso, o candidato investigado havia patrocinado um evento esportivo 
para sua promoção pessoal, através do fornecimento dos uniformes dos ti-
mes de futebol, bem como dos veículos utilizados no evento, confecciona-
dos com o seu nome.

Ora, não existe outra ilação senão há de que o candidato investigado 
promoveu o evento esportivo com nítido caráter eleitoreiro, pois senão o 
fosse qual seria a necessidade da confecção dos uniformes e dos veículos com 
sua propaganda eleitoral. Houve claramente uma troca de benesses em favor 
da obtenção de votos, todavia, apesar das provas colacionadas nos autos, o 
julgador entendeu pela inexistência de provas robustas que comprovassem a 
finalidade eleitoral.

Nesta linha, nada mais absurdo do que a descaracterização da captação ilí-
cita de sufrágio por ausência de finalidade eleitoreira, mesmo havendo eviden-
te confissão do ilícito. É o caso do Recurso Eleitoral nº 117-56.2012.6.17.0141, 
sob relatoria do Des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, no qual restou incon-
teste a doação de terrenos públicos pelo prefeito recorrido, sem que restasse de-
monstrada qualquer das hipóteses legais que autorizam tais cessões, entretan-
to, não havia provas que configurassem o fim especial de obtenção de votos.

Da leitura do inteiro teor do acórdão, o julgador não acatou tal funda-
mentação dos recorrentes sob a ótica de que esse ato do prefeito não demons-
tra efetivamente a finalidade eleitoreira na cessão de terrenos públicos.

Noutro ponto, no Recurso eleitoral nº 272-96.2012.6.17.0064, sob rela-
toria do Des. José Fernandes de Lemos, da leitura do inteiro teor do acórdão 
supramencionado, observa-se que o magistrado entendeu pela inexistência de 
liame subjetivo entre a entrega de alimentos e o intuito de angariar votos, isto 
porque, não havia nos autos provas robustas que a aglomeração dos eleitores 
na casa do candidato significaria uma captação ilícita de sufrágio.

Dessa forma, mesmo existindo indícios de irregularidade, inclusive cor-
roborada pelas declarações testemunhais, o julgador optou por afirmar que 
o ato de distribuição de alimentos no dia do pleito eleitoral não indica uma 
finalidade de obtenção de voto.

Ao analisar o teor dos julgados acima mencionados, é possível perceber 
que esse elemento caracterizador do ilícito da compra de votos é extrema-
mente volúvel, cuja interpretação da prova pode ser ampliativo ao crivo do 
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entendimento do próprio Desembargador, de forma que para um julgador 
pode significar a existência do fim de obtenção de voto, enquanto para outro 
nada significa.

Em relação ao item “c”, convém salientar que, no sistema político-eleito-
ral, as declarações testemunhais devem ser consideradas com uma certa ressal-
va, isto porque, é muito comum a testemunha arrolada mentir ou omitir fatos 
relevantes para o processo, seja pelo medo de impor-se contra um candidato 
forte no cenário político, seja pela coação dos policiais no momento do inter-
rogatório. Assim, é possível delinear uma situação extremamente recorrentes 
que influenciam nas declarações prestadas pelos testemunhos, o que facilita a 
insurgência de contradição e controvérsia nessa prova.

Uma situação é possível de ser averiguada dentro do seguinte cenário: 
consideremos que o testemunho inicial de “X” (pessoa hipotética) confirmou 
o ilícito da compra de votos no depoimento constado na Delegacia de Polícia, 
entretanto, o candidato ora investigado ao tomar ciência dessa testemunha 
pode coagi - lá a mudar seu depoimento na fase de instrução do processo 
judicial. Nesse cenário, é óbvio que o magistrado terá dúvidas ao condenar 
o candidato baseado em uma testemunha que mudou o seu depoimento em 
favor do investigado, podendo vir a crer, diametralmente o oposto do que 
efetivamente ocorreu, que a coação partiu dos policiais da delegacia ao almejar 
pela imputação de um crime não cometido.

Noutra situação é a dos testemunhos colhidos em Municípios pequenos, 
onde geralmente há uma polarização de grupos políticos, no qual devem ser 
analisados com muita cautela os depoimentos, pois é bastante corriqueiro 
que essas testemunhas sejam simpatizantes e militantes de alguns desses gru-
pos, e tentem influenciar o processo com declarações falseadas. É nesse sen-
tido que os recursos de nº 416-75.2012.6.17.0030, sob a relatoria da Desem-
bargadora Érika de Barros Lima Ferraz e o recurso de nº 2-07.2013.6.17.0042, 
sob a relatoria do Des. Ronnie Preuss Duarte, pugnaram pela inexistência 
de robustez na prova pela fragilidade dos testemunhos de oposição política 
sem qualquer outro elemento que sugerisse indícios de ilicitude da condita 
pelos candidatos ora investigados.

É nesse ínterim que os magistrados, ao analisar um depoimento teste-
munhal para condenar um investigado, deve ter indícios fortes o suficiente 
para entender pela prática do ilícito cometido, mesmo que o depoimento 
testemunhal mude durante a fase de instrução, o julgador deve ponderar as 
declarações pertinentes ao momento.

Assim, é necessário compreender que não condenar o investigado pela 
prática do ilícito do art. 41-A da Lei das Eleições sob o argumento de con-
trovérsia dos testemunhos prestados, somente deve ser, de fato, imposto caso 
a contradição seja gigantesca, de forma que o mínimo de controvérsia nas 
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declarações testemunhais não deve inibir o julgador de prolatar a sentença 
imputando ao candidato as sanções previstas no art. 41-A da Lei das Eleições.

Senão vejamos alguns julgados selecionados para tecer as severas críticas 
ao entendimento dos julgadores sobre o conceito de prova robusta no que 
tange às controvérsias das declarações prestadas pelos testemunhos.

No acórdão de nº 236-05.2016.6.17.0035, sob a relatoria do Des. Manoel 
de Oliveira Erhardt, que julgou pela procedência do recurso eleitoral para 
reformar a sentença vergastada e afastar a condenação de captação ilícita de su-
frágio ao candidato, por entender que não haveria provas robustas nos autos, 
ante a controvérsia das declarações testemunhais.

No caso dos autos supramencionado, noticiava-se a postura ilegal em 
duas distintas localidades: à frente da residência da genitora do recorrente e 
em ponto diverso, à frente de uma agência de instituição bancária (Banco do 
Brasil), no qual foram extraídas as seguintes provas: gravações visuais extraídas 
do circuito externo de câmeras de segurança do Sistema de Monitoramento 
instalado pela Municipalidade e foram testemunho de 3 eleitores que teriam 
sido captados pelo recorrente.

Apesar da Procuradoria Regional Eleitoral ter-se pronunciado pelo des-
provimento da pretensão recursal, por entender que restou cabalmente com-
provado a prática do ilícito da compra de votos, devidamente comprovada 
pelas gravações visuais, o douto magistrado optou por compreender pela fra-
gilidade das provas trazidas aos autos, senão vejamos trecho:

Analisando, pois, os fatos noticiados, à luz do conjunto probatório aqui re-
unido e argumentos trazidos pelas partes litigantes, tenho que assiste razão 
ao recorrente, pois a circunstância de dois dos eleitores arrolados corno tes-
temunhas (Braz Bezerra do Amaral e Paulo Sérgio da Silva), notadamente na 
instrução deste feito, virem a negar veemente a versão trazida na inicial e por 
eles apresentada extrajudicialmente, denota uma fragilidade quanto ao que 
efetivamente teria ocorrido, mormente quando se têm declarações no sentido 
de que os depoentes se sentiram coagidos pela autoridade policial, naquela 
primeira oportunidade, sendo certo que também informaram que estavam 
sob forte efeito de bebida alcoólica, quando, como é cediço, surge um estado 
de maior vulnerabilidade de quem se encontra em tal condição. (...) Ainda que 
haja, é bem verdade, sinais e indícios fortes de que a prática ilícita se materia-
lizou, sob a ótica da exegese de que a narração fática apresentada, a princípio, 
pelos dois eleitores mencionados, estaria em sintonia com gravações obtidas a 
partir de um sistema de câmaras que nada tem a ver com as partes litigantes, 
mostrando-se, em tese, alheio a quaisquer interesses, certo é que a circunstância 
de a segunda versão trazida pelas testemunhas poder corresponder à realidade 
dos fatos em estudo, de modo a não restarem evidenciadas as imputações 
em debate, quer me parecer que leva a uma incerteza na espécie, o que, por 
conseqüência, obsta esta relatoria a vislumbrar patente acerto na sentença ora 
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atacada. Não, identifico, pois, que a prática de captação ilícita de sufrágio pelo 
recorrente esteja demonstrada de forma inconteste e segura.

Conclui-se do supramencionado trecho que, diante da mudança da decla-
ração das testemunhas na fase inquisitorial para a fase de instrução no judicial, 
contribuiu para o entendimento de inexistência de comprovação da prática do 
ato ilícito. Todavia, extrai-se que tal decisão comporta certa falha, pois preferiu 
ater-se a fragilidade do testemunho alterado do que à gravação cominada com 
a declaração testemunhal prestada na fase inquisitorial.

No julgamento do recurso eleitoral nº 1-09.2013.6.17.0111, sob relatoria do 
Des. Janduhy Finizola da Cunha Filho, percebe-se novamente a utilização do 
argumento da fragilidade da prova testemunhal ante a controvérsia das declara-
ções, todavia, analisando detidamente o conteúdo descrito nos autos, não houve 
sequer contradição nos depoimentos, eis que todos convergiram no sentido de 
imputar ao candidato a prática do ilícito da compra de votos, senão vejamos:

Observa-se que a argumentação do magistrado de que “algumas das teste-
munhas tinham relações negativas com o grupo político dos impugnados, tais 
como rixa política, candidatos adversários, trabalhos contra as candidaturas 
dos candidatos ora recorridos, encontrando-se diversos pontos em que se des-
tacam dúvidas a respeito das imputações. ” Não deve prosperar no presente 
caso, isto porque, apesar de haver a necessidade de o julgador tecer certas con-
siderações sobre tais testemunhas, considerando o grau de rixa política, não 
pode descurar-se da existência das provas sólidas contidas nos autos. Inclusive, 
a título de demonstração da elasticidade do termo “prova robusta”, informo 
que, em contraposição ao exposto no acórdão, o relator do voto-vista, o Des. 
Frederico Carvalho, entendeu que as provas colacionadas nos autos eram sufi-
cientes para manter a condenação da captação ilícita de sufrágio.

Diferentemente dos casos acima supramencionados, pode-se extrair do 
julgamento do recurso de nº 420-15.2012.6.17.0127, sob a relatoria do Des. 
Virgínio Marques Carneiro Leão, que realmente houve fragilidade na prova 
testemunhal, isto porque não houve qualquer outra prova material nos autos 
além de fotografias de um poço artesiano, e inclusive, todas as testemunhas 
confirmaram que não sabiam se os investigados tinham envolvimento quanto 
à perfuração do poço artesiano para obtenção de voto.

Assim, diante de todos os acórdãos acima mencionados, é possível con-
cluir que a fragilidade dos testemunhos é atribuída a depender do entendi-
mento do desembargador, e novamente, o termo da robustez da prova cinge-se 
na compreensão do que o magistrado conclui, sem que haja de fato critérios 
preestabelecidos para a configuração da captação ilícita de sufrágio.

Diante de todo o exposto, percebe-se que, ante da inexistência de critérios 
objetivos para determinar a configuração de provas robustas o suficiente para 
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caracterizar a conduta da captação ilícita de sufrágio, e da provável ausência 
de criação de parâmetros e diretrizes nesse campo, cinge a necessidade da utili-
zação do conceito de prova suficiente sob a ótica do princípio da prova além 
da dúvida razoável.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A captação ilícita de sufrágio, comumente conhecida como compra de 
votos, é uma afronta a legislação eleitoral que, acertadamente, conhecendo o 
histórico do cenário político brasileiro de corrupção, inseriu um comando 
normativo com o objetivo de coibir a prática dessa conduta altamente ilícita, 
impondo a sanção de cassação do registro ou diploma, bem como a multa.

Nesse sentido que, considerando a alta ilicitude da referida conduta, haja 
vista a quebra da confiança entre os eleitores e os seus representantes, bem 
como quebra dos princípios da normalidade e legitimidade das eleições, é que 
surgiu a necessidade de demonstrar a possibilidade de aplicação do sistema 
de valoração da prova do princípio da dúvida além do razoável nas ações que 
versam sobre a captação ilícita de sufrágio, de forma que o conceito de “prova 
robusta” torna-se, de certa forma, menos rigorosa para condenar o candidato.

Considerando a amplitude da interpretação concedida a expressão “ro-
bustez da prova”, que as decisões são tão controvertidas, pois cada magistrado 
presta a importância a uma certa prova, desconsiderando as demais, enquanto 
outro julgador pode entender totalmente o contrário, de forma que, torna-se 
eminentemente difícil o acompanhamento jurisprudencial ante a evidente ine-
xistência de critérios objetivos para a compreensão do termo “robusta”.

Portanto, diante da inexistência de critérios objetivos para determinar a 
configuração de provas robustas o suficiente para caracterizar a conduta da 
captação ilícita de sufrágio, e da provável ausência de criação de parâmetros 
e diretrizes nesse campo, cinge-se a necessidade da utilização do conceito de 
prova suficiente sob a ótica do princípio da prova além da dúvida razoável.

Isto porque, ante a dificuldade de arrecadação de um conjunto probató-
rio farto que determinem de fato a comprovação da prática da conduta ilícita, 
seja pela influência que os candidatos ainda exercem sobre o eleitorado, seja 
pela suposta fragilidade de provas ou outros fatores políticos influenciadores 
para a continuação de um cenário de corrupção, é necessário a aplicação da 
teoria da prova além da dúvida razoável, como forma de equilibrar o jogo 
político, tudo em prol de uma democracia representativa mais atuante no 
processo eleitoral. Ante a nítida utilização do princípio do in dubio pro reu, 
emprestada do direito penal, nos processos de Ação de Investigação Judicial 
Eleitoral, qual seria a argumentação pela não apreciação das provas pela teoria 
da dúvida além do razoável.
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Por outro turno, em sede de comparação, o direito eleitoral empresta o prin-
cípio do in dubio pro reu do direito penal, ou seja, na dúvida de provas contunden-
tes da prática da conduta supostamente praticada pelo candidato, o magistrado 
opta por não imputar ao investigado a sanção da captação ilícita de sufrágio, haja 
vista a suposta ausência de robustez nas provas constantes nos autos.

Nesse sentido, se o direito eleitoral se utiliza de princípios do direito 
penal como o in dubio pro reu, qual o sentido da inaplicabilidade do sistema 
de valoração das provas por meio do princípio da dúvida além do razoável? 
Ora, não há outra resposta a essa pergunta senão a de que a influência e os 
interesses políticos, na maioria das vezes, que rondam as escusas utilizadas 
pelos magistrados da Corte Eleitoral, com o subterfúgio de inexistência de 
robustez na prova.

Inclusive, é no cenário da dificuldade de obtenção de produção de pro-
vas materiais que a referida teoria deveria ser implementada, eis que, muitas 
vezes, as provas colacionadas nos autos são dúbias e controversas, de forma a 
possibilitar um escape na condenação daqueles candidatos que, na realidade 
fática, compraram voto dos eleitores, influenciando na lisura e normalidade 
das eleições.

Diante de todo o exposto, e considerando a possibilidade de aplicação do 
princípio da prova além da dúvida razoável, será possível condenar o candida-
to pela conduta do ilícito da compra de votos, sem a necessidade de exaustão 
das provas tidas como robustas. 
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