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APRESENTAÇÃO

A Constituição da República Federativa do Brasil, doravante 
CRFB/881, está circunscrita em um universo de internacionalização 
dos direitos humanos, segundo os quais todo indivíduo deve gozar 
das prerrogativas fundamentais, favoráveis ao seu pleno desenvolvi-
mento. Por conseguinte, esses direitos são também positivados pelo 
ordenamento jurídico, nesse caso, em se tratando do Brasil. Indo nes-
sa cadência, a Lei Maior tem como princípio basilar a dignidade da 
pessoa humana, empreendendo a mais alta tutela a esse bem jurídico, 
em seu articulado textual.  

A teoria constitucional, entretanto, não tem achado guarida, na 
vida real de inúmeros brasileiros, sobretudo, na dos mais vulneráveis 
socioeconomicamente. Por essa via, resta comprometido o arcabouço 
democrático da Lei Maior, o que faz Grau (2012)2 denominá-la como 
verdadeiro “mito”. Outrossim, diversas reformas têm também operado 
verdadeiro desmonte na estrutura social, fecundada pelo Constituinte 
Originário, em nítida demonstração de que inúmeros institutos demo-
cráticos têm sido usados em desfavor de seu mister, isto é, combaten-
do a própria democracia.

Esse panorama decorre, como assevera Matos (20203, 20214), 
em suas pesquisas, do baixo rendimento educacional do Brasil, princi-
palmente, na educação básica. Ora, não se pode falar em democracia 
se o povo se subjuga a uma lei que desconhece, sem poder evocar 
esse fato como forma de se escusar de cumpri-la. Assim, apresen-

1 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: pro-
mulgada em 5 de outubro de 1988. In: SARAIVA. Vade Mecum Saraiva. 18. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2021, p. 1-137.
2  GRAU, E. R. A ordem econômica na constituição de 1988. São Paulo: Ma-
lheiros Editores LTDA, 2012.
3  MATOS, A. G. S. O letramento vernacular e o acesso à educação: o direito a serviço 
de quem? 2020, p. 21. Trabalho de Conclusão de Curso – Faculdade de Ciências e 
Empreendedorismo - Santo Antônio de Jesus, 2020. Disponível em: file:///C:/Users/
Usuario/Downloads/TCC%20Final%20Direito%20Alexandra%20Matos%20%20
2020.1%20%20(1).pdf. Acesso em: 21 out. 2021.
4  MATOS, A. G. S. A teoria econômica do capital humano e o reconhecimento do pro-
fissional da educação básica: história de efetivo direito ou sustentáculo de negação 
dele? Revista de Direito do CAPP. Ouro Preto: Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP), v. 1, n.º 1, set. 2021a. Disponível em: https://periodicos.ufop.br/capp/article/
view/5007/3848. Acesso em: 21 out. 2021.

https://periodicos.ufop.br/capp/article/view/5007/3848
https://periodicos.ufop.br/capp/article/view/5007/3848


ta-se a democracia do Brasil, em sua fragilidade, que mais oprime o 
povo do que promove efetiva igualdade social. 

Sem compreender a complexidade democrática do país no 
qual vive, muitos brasileiros concluem o ensino básico sem o pleno 
domínio da língua oficial em seus contextos formais de uso, modo 
pelo qual costumam se manifestar os gêneros jurídicos. Nesses mol-
des, tem sido combatida a democracia brasileira por meio de instru-
mentos que o Constituinte Originário institui com o firme propósito de 
defendê-la. Destarte, deflagra-se um cenário de uso desenfreado de 
Medida Provisória, Projetos de Emendas Constitucionais neoliberais, 
como a reforma trabalhista e a previdenciária, dentre outras. Um povo 
que não entende como se organiza o seu Estado, certamente, é mas-
sa de manobra do “Poder”, forma pela qual a democracia do Brasil 
tem sido vilipendiada, tendo seu ápice, em 2018, quando da eleição 
de Bolsonaro. 

Às vésperas dos 34 anos da CRFB/88, sete operadores jurídi-
cos pensam a democracia do Brasil, buscando defendê-la de tantos 
ataques em diferentes áreas do direito. Assim, é possível construir 
uma democracia para o povo, que não seja contra ele, como tem ocor-
rido nesse país, sobretudo, durante a pandemia que atinge o mundo, 
desde 2020. 

Nessa formatação, na iminência de comemorar os 34 anos da 
CRFB/88, apresentam-se sete vozes constitucionais, que promovem 
um verdadeiro debate entre o passado e o presente, em uma luta pelo 
futuro brasileiro. Brindem-se os 34 anos da CRFB/88, disseminando o 
conhecimento em defesa da democracia do Brasil!

Alexandra Gomes dos Santos Matos
Organizadora do livro
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CAPÍTULO 1

A HISTÓRIA DA LOUCURA E O SISTEMA PENITENCIÁRIO 
BRASILEIRO: EXCLUSÃO E SELETIVIDADE

THE HISTORY OF MADNESS AND THE BRAZILIAN PENITENTIARY 
SYSTEM: EXCLUSION AND SELECTIVITY

Marcelo Matte Rodrigues
OAB/SC 59.420

Santa Maria - Rio Grande do Sul
matterodrigues.adv@gmail.com

RESUMO
Michel Foucault escreveu, em 1961, uma obra que aborda doenças, 
seletividade e exclusão, ou seja, um relato sobre o comportamento hu-
mano. O presente trabalho versa sobre similaridades entre a exclusão 
relatada pelo autor francês, e a sofrida pelos presos no Brasil. No livro 
“A história da Loucura” de Foucault (1961), é relatado que leprosos, 
os contaminados com doenças venéreas e os considerados loucos 
eram “retirados” da sociedade e trancafiados em prédios construídos 
para esse fim, o de excluir, não de tratar e ressocializar. Isso reflete 
a realidade do sistema penitenciário brasileiro, em que o Estado não 
cumpre sua função de ressocialização e, apenas, retira o indivíduo da 
sociedade. Primeiramente é abordado o tema da lepra e do início da ex-
clusão social. Posteriormente demonstrado que, com a diminuição da 
lepra, as autoridades resolveram encontrar outro motivo para exclusão, 
os doentes venéreos. Por fim, é traçado um paralelo entre as situações 
narradas no livro e o sistema penitenciário brasileiro. A pesquisa biblio-
gráfica foi a metodologia escolhida para o presente artigo. 
Palavras-chave: Exclusão; Ressocialização; Sociedade; Sistema Pe-
nitenciário.

ABSTRACT
Michel Foucault wrote, in 1961, a work that addresses diseases, selec-
tivity and exclusion. An account of human behavior. The presente work 
delas with the similarities between the exclusion reported by the french 

mailto:matterodrigues.adv%40gmail.com?subject=


11

author, and the exclusion suffered by prisoners in Brazil. In Foucault’s 
work, it’s reported that lepers, those infected with venereal diseases and 
those considered insane were “removed” from society and locked up 
in buildings built for this purpose, that of excluding, rather than treating 
and re-socializing. This reflects the reality of the Brazilian penitentiary 
system, where the State does not fulfill it’s function of re-socialization 
and only removes the individual from society. First, it´s approached the 
theme of leprosy and the beginning of social exclusion, later it’s shown 
that, with the reduction of leprosy, the authorities decided to find another 
reason for exclusion, the venereal patients. Finally, a parallel is drawn 
between the situations narrated in the book and the Brazilian prison sys-
tem. Bibliographic research was the chosen methodology for this article.  
Keywords: Exclusion; Re-socialization; Society; Penitentiary.

Introdução
 

Em seu brilhante livro publicado em 1961, considerado uma 
referência obrigatória e fundamental para as ciências humanas, as-
sim como para o estudo da saúde mental, Michel Foucault (1961), 
além de discorrer sobre a evolução do modo de lidar com a ques-
tão da loucura, demonstrou que vários temas paralelos surgem como 
consequência do tratamento dessa mesma questão, como a exclusão 
social, o descaso e o surgimento de estereótipos.

O presente artigo possui como tema traçar um paralelo entre 
a obra do autor francês e a realidade do sistema penitenciário brasi-
leiro. Demonstra-se primeiramente, como se deu o surgimento dos 
leprosários na obra de Foucault, iniciando, assim, uma espécie de 
exclusão, segundo a qual os contaminados não eram tratados, e sim 
excluídos.

Posteriormente, será feita uma análise sobre a evolução dessa 
exclusão, no livro de 1961, demonstrando que, no momento no qual a 
lepra se faz controlada, era necessário encontrar uma nova justificativa 
para continuar o processo de exclusão daqueles que não eram deseja-
dos na sociedade. Dessa vez, a justificativa está nas doenças venéreas.

E por último, surge a loucura, e a exclusão de quem era consi-
derado louco. Dessa forma, será demonstrado que em nenhum des-
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ses momentos históricos a preocupação foi ressocializar, somente 
excluir, o que acontece até hoje, no sistema penitenciário brasileiro e 
no modo como presos são tratados e vistos pela sociedade.

O assunto abordado é justificado visto que o Brasil possui a 
terceira maior população carcerária do mundo. Demonstrando a ne-
cessidade de um maior debate a respeito do tema, e para isso foi 
escolhido a metodologia de pesquisa bibliográfica.

Lepra e o início da exclusão
 

Foucault (1961) inicia seu livro abordando a lepra e os lepro-
sários, estabelecimentos construídos para abrigar quem sofria com a 
terrível doença. O leproso já não fazia mais parte da sociedade, ele 
era abandonado em leprosários para a morte. Isso ocorria pelo fato 
de que a sociedade não desejava a melhora de seus doentes, mas 
sim evitar que eles contagiassem outro alguém com a doença que 
aterrorizava a Europa da alta idade média.

Nesse momento nota-se, pela primeira vez no livro, a exclu-
são como consequência da doença. O leproso é abandonado, e a 
sociedade aguarda e anseia pelo desaparecimento, tanto da doença, 
quanto de seus pobres contagiados.

“Do outro lado desses muros do internamento não se en-
contram apenas a pobreza e a loucura, mas rostos, bem 
mais variados e silhuetas cuja estatura comum nem sem-
pre é fácil de reconhecer. É evidente que o internamento, 
em suas formas primitivas, funcionou como um mecanis-
mo social, e que esse mecanismo atuou sobre uma área 
bem ampla, dado que se estendeu dos regulamentos 
mercantis elementares ao grande sonho burguês de uma 
cidade onde imperaria a síntese autoritária da natureza e 
da virtude. ” (FOUCAULT, 1972, pg. 90).

Traçando, pela primeira vez no presente artigo, um paralelo 
sobre a atitude da sociedade a respeito dos leprosários e o tratamen-
to dado aos presos no Brasil podemos identificar a exclusão como 
principal semelhança. 

No livro, a sociedade queria se ver longe dos leprosos, e para 
isso, foram criados centros onde os doentes eram abandonados e 
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excluídos, algo que acontece, infelizmente, na maioria das penitenciá-
rias brasileiras, um registro claro da exclusão social, como demons-
trado a seguir: 

“A exclusão social adquire força e se torna mais visível 
em razão do projeto de sociedade vigente, no qual ape-
nas a minoria abocanha as riquezas produzidas por to-
dos. Nesse sentido, o rio que separa os ricos dos pobres 
se torna cada vez mais externo, chegando a níveis con-
siderados inaceitáveis para uma sociedade que se diz 
civilizados”. (SIQUEIRA, 2001, p.58).

O sistema penitenciário, assim como os leprosários, exclui e 
não são criados para ressocialização, acabam sendo centros de es-
tereótipos e desumanidade. Andréa Almeida Torres (2001) argumenta 
que o sistema penitenciário é:

“Um sistema que apresenta sérios problemas e sobre-
vive caoticamente, mantendo em constante conflitos e 
sob o julgo da violação dos direitos humanos milhares de 
homens e mulheres presos. Este quadro decorre da au-
sência de uma política institucional definida e estruturada 
em níveis nacionais, que construa novos parâmetros e 
objetivos para o sistema penitenciário além de segurança 
e do encarceramento”. (TORRES, 2001p.77)

Essa ausência de política institucional definida é onde mora 
a falta de interesse de ressocializar. E mais, na idade média, época 
histórica analisada pelo autor francês, os leprosários foram construí-
dos de maneira desenfreada, como os presídios no Brasil, segundo 
demonstrado na citação a seguir:

Para um milhão e meio de habitantes no século XII, In-
glaterra e Escócia tinham aberto, apenas as duas, 220 
leprosários. Mas já no século XIV o vazio começa a se 
implantar[...]. (FOUCAULT, 1971, PG. 08).

O que nos leva ao próximo tema: O que fazer com os leprosá-
rios? A resposta das autoridades da época foi encontrar novos moti-
vos para excluir mais pessoas.
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Doenças venéreas, exclusão e segregação 

“Todos os acometidos pela doença venérea somente 
serão recebidos sob a condição de se sujeitarem 

à correção, antes de mais nada, e chicoteados, 
o que será certificado com a nota de envio” 

(Deliberação do Hospital Geral, 1679)

Após o pesadelo da lepra desaparecer, ainda que não comple-
tamente, surge uma nova doença, e, assim, um novo motivo para mais 
pessoas serem vítimas da exclusão social, as doenças venéreas.

Michel Foucault (1961) apresenta esse novo caos afirmando 
que as doenças venéreas sucedem como por direito de herança à 
lepra. E ele está certo, no século XV as doenças venéreas se tornam 
o novo medo europeu, é preciso fazer algo para “salvar” a população 
daqueles que sofrem com esse tipo de enfermidade. Qual foi conside-
rada a melhor solução? Excluir.

No Brasil, as doenças venéreas, nas prisões, são um assunto 
velado, algo que é sabido de sua existência, porém ignorado pelas 
autoridades. Essa atitude representa uma violação ao disposto na Lei 
de Execução Penal, referente à saúde do preso, sobre a possibilidade 
do cumprimento da pena em regime domiciliar pelo preso sentencia-
do e acometido de grave enfermidade (art. 117, inc. II). Nessa hipóte-
se, é totalmente desnecessária a manutenção do preso enfermo em 
estabelecimento prisional.

Essa gritante falta de interesse das autoridades para com os 
presos faz com que a saúde dos condenados seja ameaçada, criando 
um ambiente favorável para o crescimento e contágio de doenças. 
Dados demonstram que há a estimativa de que aproximadamente 
20% (vinte por cento) da população carcerária seja portadora de HIV. 
Além do HIV, doenças como tuberculose e pneumonia são muito co-
muns dentro das penitenciárias. (ASSIS, 2007).

A LEP, Lei de Execuções Penais, em seu artigo 14, trata da 
assistência à saúde do preso, sendo ela médica, odontológica ou far-
macêutica, com caráter preventivo ou curativo. Infelizmente a maioria 
dos presos não tem um tratamento adequado no que se refere à saú-
de. Muitas vezes, não possuem nenhum tipo de tratamento.
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Na obra de Foucault (1961), os contaminados pelas doenças 
venéreas são alocados nos antigos leprosários, nessa época, já um 
modelo consagrado de exclusão e abandono. Em alguns casos, ainda 
existiam leprosos vivendo nesses lugares, e estes não aceitavam os 
novos “hóspedes malditos”, pois até os leprosos sentiam medo da 
nova doença. Ou seja, existia uma segregação dentro da classe dos 
excluídos, os leprosos se sentiam donos de direitos mais antigos, 
segundo Foucault (1961).

As doenças venéreas alastram-se tão rapidamente que pré-
dios novos são construídos, demonstrando que não existe esforço ta-
manho que não possa ser realizado quando o intuito é excluir. Sobre 
como os internados eram tratados, demonstra-se:

“O tratamento dos doentes venéreos é desse tipo: trata-
-se de remédio ao mesmo tempo contra a doença e con-
tra a saúde — em favor do corpo, mas às custas da car-
ne. E essa é uma ideia importante para compreender-se 
certas terapêuticas aplicadas, em gradação, à loucura, 
no decorrer do século XIX” (FOUCAULT, 1972, pg. 98).

“...Às custas da carne”, nesse caso podemos ver uma seme-
lhança nítida com os presos no Brasil, a prisão é considerada remé-
dio contra a “doença”, que seria o crime, e a carne seria os corpos e 
a vida dos condenados, que são deixados de lado pela sociedade, 
abandonados em um sistema falido e maléfico, que é a realidade do 
sistema penitenciário brasileiro. 

Surge a loucura, os loucos e a semelhança com as prisões no 
Brasil 

“Nau dos loucos”. Assim, o autor francês começa a aborda-
gem do tema central do livro, a loucura. Ele usa essa referência para 
relatar o que se fazia com os considerados loucos naquela época 
na Europa, que eram colocados em barcos para que marinheiros os 
levassem para outro lugar, não importando onde, desde que os tiras-
sem dali. Foucault (1961) esclarece que o entendimento da época era 
que as pessoas aceitavam ficar com os loucos naturais da cidade que 
moravam, mas não com os estrangeiros.
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Começaram a serem construídos locais para os loucos serem 
alojados. E o detalhe, triste e realista, de como eles eram alojados traz 
a semelhança com o atual Sistema Penitenciário Brasileiro. Os loucos 
eram, nesses lugares construídos para seu isolamento com a socie-
dade, mantidos, porém não eram tratados. Eles eram, assim como os 
presos no Brasil, pura e simplesmente jogados e esquecidos na prisão.

Um ser humano jogado e esquecido na prisão pode ser uma 
novidade para quem ainda não leu o livro do autor francês, porém, 
para quem já leu, mesmo que um pequeno parágrafo, não se espanta 
com a situação atual das prisões no Brasil, algo assim não é de se 
espantar. O respeito à dignidade da pessoa humana do preso sim-
plesmente não existe.

O Direito penal está servindo para lidar com os considerados 
“não adequados” ao que a sociedade considera normal. São, então, co-
locados em celas diminutas, superlotadas e com falta total de higieniza-
ção. São inúmeras as violações enfrentadas pelos presos, um exemplo 
é a superlotação das penitenciárias, como demonstrado a seguir: 

[...] homens seminus gemendo diante da cela entupida 
com temperaturas de até 50 graus. Em outros estabeleci-
mentos, redes sobre redes em cima de camas ou do lado 
de fora da cela em face da falta de espaço. Mulheres com 
suas crianças recém-nascidas espremidas em celas su-
jas. Celas com gambiarras, água armazenada, fogareiros 
improvisados, papel de toda natureza misturados com 
dezenas de homens. Celas escuras, sem luz, com pare-
des encardidas cheias de “homens- morcego”. Dezenas 
de homens fazendo suas necessidades fisiológicas em 
celas superlotadas sem água por dias a fio. Homens que 
são obrigados a receber suas mulheres e companheiras 
em cubículos apodrecidos. (BRASIL, 2009, p. 247).

Em um país onde até mesmo um princípio básico como o da 
presunção de inocência é diariamente desrespeitado, com a conde-
nação social de quem está sendo investigado por, supostamente, es-
tar envolvido em um ato ilícito, não é de se estranhar que o tratamento 
com aquele que, além de condenado pela sociedade e que também já 
o foi pelo Judiciário, não seja algo sublime.

A Lei de Execução Penal – LEP - é um meio para expor as 
assistências garantidas aos presos, ou seja, seria uma maneira de ga-
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rantir aos internos a dignidade dentro dos presídios, oferecendo condi-
ções de retorno ao convívio social. Essa assistência é compreendida 
em assistência matéria, à saúde, jurídica, educacional, social e religio-
sa. Além disso, alguns outros direitos garantidos a eles são: 

Art. 41 - Constituem direitos do preso: I - alimentação 
suficiente e vestuário; II - atribuição de trabalho e sua 
remuneração; III - Previdência Social; IV - constituição de 
pecúlio; V - proporcionalidade na distribuição do tempo 
para o trabalho, o descanso e a recreação; VI - exercí-
cio das atividades profissionais, intelectuais, artísticas 
e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a 
execução da pena; VII - assistência material, à saúde, 
jurídica, educacional, social e religiosa; VIII - proteção 
contra qualquer forma de sensacionalismo; IX - entrevis-
ta pessoal e reservada com o advogado; X - visita do 
cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 
determinados; XI - chamamento nominal; XII - igualdade 
de tratamento salvo quanto às exigências da individuali-
zação da pena; XIII - audiência especial com o diretor do 
estabelecimento; XIV - representação e petição a qual-
quer autoridade, em defesa de direito; XV - contato com 
o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da 
leitura e de outros meios de informação que não compro-
metam a moral e os bons costumes; XVI – atestado de 
pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da respon-
sabilidade da autoridade judiciária competente. (BRASIL, 
Lei nº 7.210/84)

É evidente a responsabilidade do Estado em arcar com os 
danos físicos e psicológicos que os encarcerados sofrem nas prisões. 
Gonçalves (2008) afirma que: 

Cabe ação contra o Estado mesmo quando não se identi-
fique o funcionário causador do dano, especialmente nas 
hipóteses de omissão da administração; Estes casos são 
chamados de “culpa anônima” da administração. (GON-
ÇALVES, 2008, p.225)

O que se vê, no Brasil, é uma falta de interesse em melhorar a 
situação. Isso se mostra até mesmo nas decisões dos Tribunais Supe-
riores a respeito dos pedidos de indenização de presos com relação aos 
maus tratos e condições desumanas vivenciadas no encarceramento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPERLO-
TAÇÃO CARCERÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL 
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DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 
E MORAIS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. 
OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INA-
DEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMEN-
TO. SÚMULA 211/STJ. 1. Quanto à arguição de ofensa 
ao art. 5º, incisos III, V, X, XLIV, da Constituição Federal, 
excede a competência desta Corte a análise de precei-
to constitucional, porquanto trata-se de matéria a ser 
ventilada no competente recurso extraordinário, e não 
neste apelo especial. 2. A controvérsia sobre a respon-
sabilidade do Estado foi solvida com base no art. 37, § 
6º, da Constituição Federal e no princípio da reserva do 
possível, ou seja, o acórdão recorrido está sob enfoque 
nitidamente constitucional, o que inviabiliza a admissão 
do recurso, sob pena de usurpar-se a competência reser-
vada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal. 3. 
A lide não foi solucionada, considerando os dispositivos 
legais tidos por ofendidos - arts. 38 do CP; 88 da LEP; 
186 do CC -, o que configura falta de prequestionamento 
e impede o acesso da matéria à instância especial, con-
forme preconiza a Súmula 211/STJ. 44 4. Recurso espe-
cial não conhecido. (BRASIL. Superior Tribunal de Justi-
ça. Administrativo e Processual Civil. Recurso Especial. 
Superlotação Carcerária. Recurso Especial nº 1024298 
/ MS. 2º Turma. Relator: Ministro Castro Meira, Brasília, 
16/02/2012.
 

Nesse caso, o mérito de violações não foi verificado, por ques-
tões de competência, cujo debate não cabe no presente artigo. Porém 
serve para identificar que as questões estão levadas ao judiciário e 
não estão sendo resolvidas. 

Cabe ao Estado fazer cumprir a Lei de Execução Penal, assim 
como garantir o respeito aos princípios constitucionais com relação à 
dignidade da pessoa presa, assim como demonstrado a seguir:

“Para tanto, é necessário que o Estado de fato assuma 
seu papel não só no âmbito da violência e da segurança, 
mas nas condições de vida da população e na qualidade 
de vida. Ou seja, por meio de um conjunto de ações in-
tegradas envolvendo saúde, emprego, lazer, educação, 
segurança, entre outros. Sem essa ação integrada, qua-
se nada poderá ser feito para que o problema da violên-
cia e do medo social seja controlado”. (BAIERL;ALMEN-
DRA, p.66, 2002).
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O Estado tem o dever de agir para melhorar as condições das 
penitenciárias brasileiras, pois a atual situação é uma afronta clara aos 
direitos humanos. A respeito do tema, Erival da Silva Oliveira argumenta:

Os direitos humanos são ressalvas, restrições ou impo-
sições ao poder político, escritas em declarações, dispo-
sitivos legais e mecanismos privados e públicos, realiza-
dos para fazer respeitar e concretizar as condições de 
vida que possibilitem a todos os seres humanos manter e 
desenvolver suas qualidades peculiares de inteligência, 
dignidade e consciência, e permitir a satisfação de suas 
necessidades materiais e espirituais. (OLIVEIRA apud 
ALMEIDA, 1996, p. 24).

O preso deve ter seus direitos resguardados. As prerrogativas 
humanas têm como pilar dois fatores essenciais para a proteção do 
homem: a liberdade e a igualdade. Essa afirmação está presente no 
primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde 
está disposto que toda pessoa já é livre e igual a qualquer outra, no 
que se trata de seus direitos e de sua dignidade, desde seu nasci-
mento, sendo esse um preceito básico para que a dignidade humana 
seja respeitada. (SOUZA, 2015).

É visível que o sistema penitenciário brasileiro está falido. Não 
possuindo condições de cumprir com a função de ressocialização, 
um direito do preso. Sobre a falência do sistema penitenciário, Julio 
Fabbrini Mirabete (2008) disciplina:

A falência de nosso sistema carcerário tem sido aponta-
da, acertadamente, como uma das maiores mazelas do 
modelo repressivo brasileiro, que, hipocritamente, envia 
condenados para penitenciárias, com a apregoada fina-
lidade de reabilitá-lo ao convívio social, mas já sabendo 
que, ao retornar à sociedade, esse indivíduo estará mais 
despreparado, desambientado, insensível e, provavel-
mente, com maior desenvoltura para a prática de outros 
crimes, até mais violentos em relação ao que o conduziu 
ao cárcere. (MIRABETE, p. 89, 2008).

Portanto, não há como reabilitar alguém sem garantir o mínimo 
de dignidade durante o cumprimento de pena. A falta de consideração 
e a exclusão deliberada que ocorria na idade média, período aborda-
do por Foucault (1961) em seu livro, está presente ainda hoje, nos 
legisladores e na sociedade punitivista em que estamos inseridos.
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O respeito à dignidade dos presos não existe na maioria dos 
presídios, isto porque muitos não enxergam os presos como pes-
soas, e sim como seres que deveriam ser expulsos da sociedade. A 
dignidade da pessoa humana é difícil de conceituar, mas uma tenta-
tiva seria a de Sarlet (2001): 

[...] temos por dignidade da pessoa humana a qualida-
de intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte 
do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, 
um complexo de direitos e deveres fundamentais que as-
segurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe ga-
rantir as condições existenciais mínimas para uma vida 
saudável, além de propiciar e promover sua participação 
ativa e corresponsável nos destinos da própria existência 
e da vida em comunhão com os demais seres humanos. 
(SARLET, 2001, p.60.)

O sistema penitenciário brasileiro é um exemplo triste de vio-
lação dos direitos humanos, e do completo desrespeito ao princípio 
da dignidade da pessoa humana. Tais como os leprosos, os doentes 
venéreos e os loucos da obra do autor francês, os presos no Brasil 
também são vistos como indivíduos a serem banidos da sociedade, 
não tendo chance de ressocialização, devido ao completo desprezo 
das autoridades.

Conclusão

Assim como os leprosos, os contaminados com doença vené-
rea e os loucos, retratados por Foucault (1961), os presos brasileiros 
são excluídos, estereotipados, sofrem com o descaso da sociedade e 
das autoridades competentes.

O Sistema penitenciário brasileiro tem a finalidade de resso-
cializar o detento. Porém, essa finalidade não é cumprida. Os presos 
são abandonados na cadeia, lugares construídos para excluir da so-
ciedade aqueles que não são aceitos por ela e a ressocialização não 
ocorre pelo fato dela não ser desejada. O estereótipo já está criado, 
uma vez condenado, sempre um condenado. Os presos são mantidos 
na prisão e só. Não recebem tratamento adequado, convivem com 
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indivíduos de periculosidade distinta, sobrando o sofrimento e o ódio, 
pois ninguém se importa com o que acontece lá.

Governos Estaduais falam em construir ainda mais presídios, 
ou seja, o entendimento de que é necessário a construção de locais 
para colocar indivíduos considerados indesejados ainda prevalece. 
Ainda não se entendeu, ou então, é ignorado o fato de que a solução 
é o investimento na educação e não em mais presídios.

Michel Foucault (1961) escreveu um livro célebre no qual rela-
ta uma situação de séculos passados. Será que o fato do Sistema Pe-
nitenciário no Brasil poder ser comparado com algo de séculos atrás 
não é um motivo suficiente para exigir uma mudança imediata?

O sistema penitenciário brasileiro se mostra ineficaz para cum-
prir sua maior função, que é a de ressocialização. Os condenados 
são submetidos a situações vexatórias e humilhantes, que vão desde 
falta de higienização até torturas físicas e psicológicas. Ao saírem da 
prisão, não possuem condições de seguir uma vida normal, além de 
serem eternamente estereotipados como ex-detento.

Infelizmente, a frase a seguir é uma verdade que temos que 
conviver todos os dias: é considerado pelas autoridades mais fácil 
excluir do que buscar conviver, é mais conveniente esquecer, do que 
ressocializar.
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RESUMO
O presente trabalho parte da seguinte problemática: o uso desen-
freado de Medida Provisória (MP), na pandemia, em se tratando 
da seara trabalhista, tem se erigido por meio de uma justificativa 
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que assegura os direitos democráticos de todo brasileiro? A tutela 
da dignidade humana sobreleva-se em tempos sombrios, como os 
vivenciados por essa pandemia. Nesse sentido, o direito do trabalho 
se reveste de maior relevância, em virtude do caráter alimentar da 
prestação, cuja ausência compromete a aquisição de demais prer-
rogativas sociais, além da própria vida, bem de maior proteção pelo 
ordenamento jurídico pátrio. Por esse motivo, esta pesquisa analisa 
as quatro primeiras MP, editadas por Bolsonaro no auge da pande-
mia, a de n.º 927/2020, a de n.º 936/2020, a de n.º 944/2020 e a de n.º 
946/2020, cotejando-as frente aos ideais democráticos sobre os quais 
se esmeram a Lei Maior do país. A pesquisa é bibliográfica, com cole-
ta de dados qualitativa, e demonstra o quanto a democracia do Brasil 
tem sido vilipendiada, às vésperas de seus 34 anos de existência. 
Frente a essa realidade, verifica-se que o baixo rendimento educacio-
nal é um dos óbices para efetiva concretização dos anseios democrá-
ticos da Constituição da República Federativa do Brasil. Desse jeito, 
tem se esfacelado a democracia brasileira, declarando direitos a um 
povo que não tem a instrução necessária para conhecê-los. Por isso, 
os brasileiros subjugam-se ao império das leis sem compreender a 
complexidade democrática do seu país, via pela qual tem se operado 
uma das mais injustas realidades do Brasil.
Palavras-chave: Dignidade humana. Estado Democrático de Direito. 
Brasil. Direito do Trabalho. Direito Constitucional.

ABSTRACT
The present work starts from the following issue: has the unrestrai-
ned use of Provisional Measure (MP) in the pandemic, in terms of the 
labor field, has been erected through a justification that ensures the 
democratic rights of every Brazilian? The protection of human dignity 
prevails in dark times, such as those experienced by this pandemic. 
In this sense, the labor law is of greater relevance, due to the nutri-
tional nature of the provision, whose absence compromises the ac-
quisition of other social prerogatives, in addition to life itself, which 
is more protected by the national legal system. For this reason, this 
research analyzes the first four MPs, edited by Bolsonaro at the height 
of the pandemic, n. º 927/2020, n. º 936/2020, n. º 944/2020 and n. 
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946/2020, comparing them against the democratic ideals on which the 
Greater Law of the country is honed. The research is bibliographical, 
with qualitative data collection, and demonstrates how much democra-
cy in Brazil has been reviled, on the eve of its 34 years of existence. 
Faced with this reality, it appears that low educational performance is 
one of the obstacles to the effective implementation of the democratic 
aspirations of the Constitution of the Federative Republic of Brazil. In 
this way, Brazilian democracy has been crumbling, declaring rights to 
a people who do not have the necessary education to know them. For 
this reason, he subjugates himself to the rule of law without unders-
tanding the democratic complexity of his country, through which one of 
the most unfair realities in Brazil has operated.
Keywords: Human dignity. Democratic state. Brazil. Labor Law. Cons-
titutional right.

1 INTRODUÇÃO 

A doença covid-19, causada pelo novo coronavírus (Sars-
-Cov-2), origina-se na cidade chinesa de Wuhan. Desde janeiro de 
2020, quando o vírus começa a se alastrar pelo território chinês, di-
versos países vêm apresentando casos de infecção. Em 11 de março 
de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declara que o surto 
se trata de uma pandemia, posto ser uma enfermidade infecciosa que 
acomete indivíduos em diversas regiões geográficas do planeta, vide 
o site da Organização Pan-Americana de Saúde — OPAS (2020).

A gravidade da doença reside no fato de apresentar nível ra-
zoável de mortalidade, principalmente, entre os indivíduos inseridos no 
grupo de risco (idosos, portadores de doenças respiratórias e cardio-
vasculares), além de sobrecarregar o sistema de saúde, inviabilizando 
o atendimento tanto das pessoas infectadas pela covid-19 quanto da-
quelas que apresentam outras enfermidades. Frente a esse panora-
ma, a contenção do contágio torna-se uma medida necessária entre 
líderes de cada país, bem como das organizações internacionais.

No que tange a formas de conter a disseminação de contágio, 
a OMS tem recomendado o isolamento social, uso de testes, além do 
tratamento. A primeira recomendação tem se tornado a mais exitosa, 
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dentre as medidas adotadas pelos governos das nações afetadas, na 
defesa pela vida, segundo o site da OPAS. Todavia, tal medida não 
logra o mesmo sucesso quando se trata da seara econômica — uma 
vez que o isolamento social demanda que muitas empresas sejam 
suspensas da produção de bens e serviços — exceto aquelas que 
produzam alimentos e outros bens considerados essenciais. Diante 
do exibido, é nítida a existência de situação excepcional, deflagrada 
em muitos países, em virtude dessa pandemia.

No Brasil, o decreto legislativo n.º 6, de 20 de março de 2020, 
reconhece o estado de calamidade e de emergência da saúde públi-
ca, em decorrência do coronavírus, produzindo efeitos até o dia 31 de 
dezembro de 2020. Nesse sentido, medidas, de caráter excepcional, 
podem ser tomadas pelo governo, como autoriza a Lei complementar 
n.º 103. Ao regular sobre responsabilidade fiscal, esse dispositivo le-
gal impõe que a União observe as metas fiscais e os limites de gastos 
para cada ano, excepcionalizando, em seu artigo 65, tal imposição 
quando houver decretação de calamidade pública pelo Congresso 
Nacional. Em outras palavras, a situação calamitosa autoriza que o 
governo exorbite em seus gastos com o fito de combater, nesse caso 
específico, a pandemia da covid-19.

A Constituição da República Federativa do Brasil, doravante 
CRFB/88, em seu artigo 167, inciso XII, parágrafo terceiro, bem como 
no 48, dentre outros, também faz previsões para a adoção de outras 
medidas, considerando as peculiaridades inerentes ao momento de 
uma pandemia, situação de calamidade pública.  Insta destacar, nes-
se compasso, que a CRFB/88 é erigida pelo princípio da dignidade da 
pessoa humana, vide artigo primeiro, inciso III, desse diploma, bem 
como pelos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, conforme 
determina o artigo supra, em seu inciso IV. A dignidade humana, se-
gundo Bahia (2020), é de grande monta constitucional, sendo todos 
os outros princípios corolários dele. Por esse motivo, toda a interpre-
tação dada a CRFB/88 deve ser feita de modo a garantir os valores 
nela contidos, mesmo em tempos de excepcionalidade.

Entendendo o momento calamitoso, enfrentado pelo país e 
pelo mundo, torna-se, de amplo relevo social, com vistas a assegurar 
a própria democracia brasileira, analisar o uso desenfreado da Medi-



27

da Provisória (MP), demonstrando as suas implicações no judiciário e 
na sociedade, de modo geral, objetivo primaz deste trabalho. Tal ro-
teiro tem como meta responder à seguinte problemática sobre a qual 
se deleita esta pesquisa: o uso desenfreado de MP, na pandemia, 
em se tratando da seara trabalhista, tem se erigido por meio de uma 
justificativa que assegura os direitos democráticos de todo brasileiro? 

Inicialmente, apresenta-se o instituto da MP, no contexto de ca-
lamidade pública, no qual se circunscreve o Brasil, com todas as suas 
peculiaridades, sobretudo, na condição de gênero jurídico que se mani-
festa por meio de uma função atípica do Executivo, cujo mister principal 
se dá por meio das incumbências administrativas e não das de ordem 
legislativa. Ato contínuo, são apresentadas as primeiras MP, feitas pelo 
presidente Jair Bolsonaro, em uma série de ataques à democracia bra-
sileira. Nesse aspecto, é forçoso consignar o caráter pedagógico deste 
trabalho, que visa discutir como a MP tem sido usada, a contrario sen-
su, como instituto democrático de combate à democracia brasileira.

O Brasil, enquanto Estado Democrático de Direito, vincula-se 
à complexidade das leis que não coaduna com o nível de escolaridade 
do povo brasileiro, como apontam os estudos de Matos (2021a, 2021b, 
2021c, 2021d). Frente a esse panorama, torna-se imperiosa a abor-
dagem do assunto sobre a qual se esmera o artigo em apreço. Pois, 
não pode haver boa-fé em um Estado que pune sem instruir e que se 
diz democrático, sem que o povo entenda princípios básicos da sua 
democracia, como a divisão dos poderes, os gêneros jurídicos e, so-
bretudo, sobre como as MP têm sido verdadeiras manobras legais de 
combate ao bem comum. 

A CRFB/88 está prestes a fazer 34 anos, em 2022, com uma 
base teórica elogiável, a ponto de ser denominada Constituição Cida-
dã, que corrobora a Declaração dos Direitos Humanos, em vigor no 
mundo, desde 1948. Em contrapartida, há um abismo entre os direitos 
que a CRFB propaga e a efetividade de cada um deles, como observa 
Matos (2020). Essa análise só sobreleva a proposta desta pesquisa 
que versa sobre a situação do trabalhador, em tempo de maior vulne-
rabilidade, como o da pandemia.

Conhecer como a MP tem se valido da legalidade injusta para 
retirar direitos fundamentalmente humanos é fazer do povo sabedor 



28

do quanto a democracia brasileira vem sofrendo nos últimos anos, 
principalmente, após as últimas eleições brasileiras para presidente, 
em 2018, ao enleio de uma pandemia. Nesse momento, como afir-
mam os estudos de Casado (2021), o país não tem recebido apoio 
compatível com os meandros da dignidade humana, vide a CRFB/88. 
Para entender a complexidade de um Brasil contemporâneo que pro-
pala direitos, mas não os efetiva, é de sumo relevo que o povo seja 
conhecedor dos direitos que possuem, justificativa pela qual se funda-
menta a relevância do presente trabalho. 

Para ter uma ideologia humana, é mister também que se co-
nheçam as prerrogativas fundamentais que a CRFB/88 declara a todo 
brasileiro. Somente assim, as pessoas não se desvanecem frente a 
nenhum local de poder. Se pensar, nos tempos de hoje, é o mesmo 
que declarar embate; importa considerar que todas as revoluções são 
atos de ousadia. Não à toa, graças a tantas delas, sabe-se, mesmo 
que teoricamente, diante dos poucos avanços na prática, o que seja 
direito humano. Muitos sangram, morrem, em diferentes momentos da 
história, para que tantas prerrogativas sejam efetivadas no curso do 
tempo. Apesar disso, muitos delas são negligenciadas ou permitidas 
que assim o seja pelo fato de o povo não conhecer o Estado Demo-
crático de Direito sobre o qual se erige o Brasil. 

Em se tratando do direito ao trabalho, tal situação sobreleva-se, 
em virtude do caráter alimentar da prestação, que termina por obstruir 
demais direitos sociais, afrontando as prerrogativas constitucionais a que 
todo brasileiro tem direito, inclusive a própria vida, bem de maior grande-
za para o ordenamento pátrio. Sem considerar essa situação, no auge 
de uma pandemia, mesmo em sua fase inicial, Bolsonaro edita uma série 
de MP, como as objeto de análise do presente trabalho, que se debruça 
sobre as 927/2020, 936/2020, 944/2020 e 946/2020. Na sequência, além 
deste estudo apresentar as repercussões jurídicas e sociais, no tercei-
ro tópico, ele aborda também, em sua penúltima subseção, qual seja a 
eficácia de cada uma delas, na contemporaneidade brasileira, marcada 
por quase dois anos consecutivos de uma pandemia mundial que tem 
assolado os brasileiros e inúmeras pessoas de todo o mundo. 

Tal comparativo é feito por meio de uma revisão bibliográfica, 
nos moldes defendidos por Gil (2002), com coleta qualitativa de da-
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dos, como defende Chizotti (2003), por ser o melhor meio de realizar 
pesquisa em ciências sociais aplicadas. Nessa linha, são exibidos, 
nas considerações finais, os resultados deste trabalho, que proclama 
uma defesa pela democracia brasileira, às vésperas de seu aniversá-
rio de 34 anos, em cinco de outubro de 2022. 

2 O USO DESENFREADO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM UM BRA-
SIL PANDÊMICO

O artigo segundo, também da CRFB/88, determina que “são 
poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislati-
vo, o Executivo e o Judiciário.” (BRASIL, 1988, p. 52). Em outras pa-
lavras, verifica-se a existência de funções típicas e atípicas, no exer-
cício das atribuições de cada poder. Destarte, o artigo 62 prevê que, 
“em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá 
adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de 
imediato ao Congresso Nacional” (BRASIL, 1988, p. 65), demonstran-
do nítido exemplo de função atípica do Executivo.

 Assim, motivado pela “relevância e urgência” da matéria, o 
presidente pode legislar por meio da MP. Tal imperativo constitucional 
prima pela necessidade de dar o tratamento que a sociedade precisa, 
de modo a tutelar a dignidade humana, sem perder de vista a neces-
sidade de adequar o direito à realidade fática, como forma de se efeti-
var a justiça. Nesse sentido, insta consignar que a MP vem do antigo 
Decreto Lei, tão recorrente na Ditadura Militar e inexistente na nova 
ordem jurídica, advinda com a CRFB/88, como leciona Bahia (2020). 
A MP se difere do Decreto Lei, por delimitar essa atuação atípica do 
Executivo, com vistas a fortalecer a democracia e não a vilipendiá-la. 
Entretanto, o uso recorrente desse instituto em um cenário de baixo 
nível de aprendizado, como tem sido no Brasil, dá vantagens a cons-
tantes ataques à democracia.

Frente ao Decreto n.º 6 do Congresso Nacional, cabe a Jair Bol-
sonaro, atual presidente do Brasil, se valer de várias medidas, de modo 
a regular as relações de trabalho, diante do isolamento social, que pas-
sa a ser realidade em diversas cidades de diferentes regiões do Brasil. 
Neste trabalho, são analisadas as medidas n.º 927, n.º 936, n.º 944 e n.º 
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946, buscando uma interpretação que melhor se aproxime das preten-
sões constitucionais, às quais todo o ordenamento jurídico está subor-
dinado. Embora tenham força de lei, as medidas supramencionadas, 
como ocorre com toda MP, necessitam da aprovação do Congresso 
Nacional para que se tornem leis ordinárias federais. Segundo o pará-
grafo terceiro do artigo 62 da CRFB/88, a MP é assim disciplinada: 

[...] desde a sua edição, se não forem convertidas em 
lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos 
do parágrafo sétimo, uma vez por igual período, devendo 
o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, 
as relações jurídicas delas decorrentes. (BRASIL, 1988, 
p.75).

Cumpre salientar que, em caso de não realização do decreto 
de que fala o dispositivo retrotranscrito, de acordo com o parágrafo 11, 
ainda do artigo 62 da CRFB/88, todos os efeitos criados pela MP, du-
rante a sua vigência, continuam a ser regidos por ela. Tais delimitações 
do poder tem respaldo no sistema de freios e contrapesos, criados 
por Montesquieu (2000), que visam estruturar a democracia no Brasil. 
Para tanto, torna-se essencial que o indivíduo conheça, em plenitude, 
como se organiza o seu Estado, pois o ato de dizer e de reivindicar 
está atrelado ao de saber, para o qual a escola tem papel primaz. 

É entendendo a sua democracia que o povo pode dela fazer 
parte, reivindicando direitos negados de diferentes modos, seja pelo 
Legislativo, pelo Executivo e até mesmo pelo Judiciário. Nessa toada, 
analisam-se as primeiras MP feitas por Bolsonaro e seus respectivos 
desdobramentos, em pleno momento de calamidade pública, do Bra-
sil, como discute o tópico vindouro.

3 BOLSONARO, A PANDEMIA E OS ATAQUES AOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS DO TRABALHADOR: UMA ANÁLISE DAS MEDI-
DAS PROVISÓRIAS 927/2020, 936/2020, 944/2020 E 946/2020

A MP n.º 927, de 22 de março de 2020, dispõe sobre medidas 
trabalhistas de modo a viabilizar o enfretamento do estado de cala-
midade pública, reconhecido pelo Decreto n.º 6, de 20 de março de 
2020. Verifica-se que o foco principal de tal regramento jaz na seara 
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econômica, visando minimizar o impacto do isolamento social no cres-
cimento do Produto Interno Bruto do Brasil. As questões trabalhistas 
precisam ser flexibilizadas, diante da paralisação de inúmeros setores 
produtivos, de modo a não incentivar o desemprego, sem perder de 
vista os direitos fundamentais postulados nos artigos sétimo e oitavo 
da CRFB/88, no tocante ao trabalho. 

Nesse sentido, o conteúdo dessa MP abrange o teletrabalho, 
a antecipação de férias, a concessão de férias coletivas, o aprovei-
tamento e antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão 
de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, o 
direcionamento do trabalhador para qualificação e o adiamento do re-
colhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A MP 
autoriza, em seu segundo capítulo, que as instituições de trabalho 
adotem o regime de teletrabalho, a seu critério, ainda que não haja 
acordos individuais ou coletivos. 

Os equipamentos necessários para o exercício do teletraba-
lho devem ser previstos em contrato escrito, o qual pode estabelecer 
critérios de reembolso das despesas que, porventura, sejam arcadas 
pelo empregado. O capítulo, em epígrafe, anuncia, ainda, que a co-
municação por aplicativos e programas de comunicação (Whatsapp, 
Skype e outros) não deve ser contabilizada como tempo do emprega-
do à disposição do empregador. Tal determinação, se não for alterada 
até a sua conversão em lei, deve ser interpretada em conformidade 
com a legislação trabalhista, que é regida pelo princípio da hipossu-
ficiência do empregado. Por isso, de pronto, questiona-se a constitu-
cionalidade desse artigo, por afrontar também princípios da CRFB/88.

A MP concede tanto ao empregador como ao empregado o 
direito de negociação da antecipação das férias. Assim, estas devem 
ser por um período de, no mínimo, cinco dias, sendo informadas ao 
empregado com antecedência de, pelo menos, 48 horas, por escrito 
ou, ainda, por meio eletrônico. Percebe-se que tal regulamentação, 
cuja afronta a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) é nítida, jaz 
no argumento do caráter excepcional em que o país vive. 

A MP, inclusive, facilita, dentre outras determinações, o paga-
mento do terço de férias para o momento posterior ao do seu gozo, 
até a data em que é devida a gratificação natalina. Por óbvio, como já 
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dito, que pode haver alterações ou, até mesmo, a não transformação 
da MP em lei.  Mas, é fato que ela tem força de lei a partir de sua en-
trada em vigor, além de colocar o empregado como aquele que deve 
assumir o ônus de toda a crise, comprometendo não só as condições 
de trabalho, como também a qualidade de vida, bem de maior valor 
para o ordenamento jurídico brasileiro.

No tocante às férias coletivas, a instituição de trabalho não 
necessita comunicar previamente a órgãos sindicais e trabalhistas, 
como o Ministério da Economia. Deve haver, no entanto, a priorização 
das férias para os empregados que se insiram em grupos de risco. 
As férias e licenças, não remuneradas, dos profissionais de saúde 
ou que exercem funções essenciais podem ser suspensas, cabendo 
ao empregador comunicar ao empregado com antecedência de 48 
horas. O capítulo, por fim, autoriza a antecipação de feriados não re-
ligiosos, federais, estaduais, distritais e municipais, a partir de aviso 
prévio aos trabalhadores, por parte dos empregados, também com 
antecedência de 48 horas.

Ademais, a MP autoriza que empresas utilizem banco de ho-
ras, para compensar a suspensão das atividades de seus funcioná-
rios, em até 18 meses, contados a partir do dia de encerramento do 
estado de calamidade pública. A flexibilidade das leis trabalhistas não 
para por aí, posto que a MP suspende a obrigatoriedade de exames 
médicos ocupacionais, clínicos e complementares, determinando a 
sua realização no prazo de 60 dias, contados a partir do momento 
em que o estado de calamidade pública tenha cessado. Tal suspen-
são não se aplica para os casos em que o médico coordenador do 
programa de saúde ocupacional considere que a não realização do 
exame seja um risco para a saúde do empregado. Em se tratando de 
exame demissional, sua “pausa” só está autorizada se o trabalhador 
tiver feito o ocupacional há menos de 180 dias.

Como se observa, fica fácil entender o motivo pelo qual a MP, 
em apreço, é alvo de tantas críticas entre especialistas do assunto, 
flexibiliza os direitos trabalhistas, sem levar em consideração os prin-
cípios regentes do Direito do Trabalho, de modo a comprometer a 
qualidade de vida do empregado. Nesse sentido, vai na contramão 
do princípio basilar da CRFB/88, que é o da dignidade da pessoa 
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humana. Se a fúria toma conta ao ler cada artigo da MP, mais revol-
tante é o 29, que determina não ser considerado doente ocupacional 
o trabalhador que se contamine com a covid-19, exceto se houver 
comprovação de nexo causal.

Pelo capítulo IX, há a suspensão do recolhimento do FGTS, 
referente aos meses de março, abril e maio de 2020, pelas empresas. 
Os valores correspondentes podem ser divididos em até seis parce-
las mensais, começando a ser pago a partir de julho, sem multa e 
encargos para as empresas que informem a situação até 20 de junho. 
A suspensão de que se trata não é pertinente, todavia, em caso de 
demissão do trabalhador. Além disso, o capítulo prevê, de igual modo, 
que os prazos processuais para defesa e recurso sejam suspensos, 
em processos administrativos de autos de infração trabalhistas e em 
notificações de débito de FGTS.

O capítulo XI, por seu turno, faz previsão de que o abono anual 
seja feito em duas parcelas, abril e maio, para os beneficiários que, 
durante o ano de 2020, tenham recebido auxílio-doença, auxílio-
acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. 
Nota-se, pelo exposto, que a MP pretende se justificar pela necessidade 
de preservar empregos, sem avaliar as condições dessa relação de 
trabalho frente à dignidade humana, que deve ser preservada, princi-
palmente em situações de pandemia. Por conta disso, o artigo 18 é re-
vogado no dia posterior ao da edição da MP, em análise. Este prevê a 
possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por quatro meses, 
sem pagamento de salário. Tal absurdo prospera sob a falsa ideia de 
que seriam mantidos outros benefícios, como plano de saúde e vale 
alimentação, podendo a empresa oferecer ajuda compensatória men-
sal ao empregado, com valor acordado entre eles.

A edição da MP n.º 936, de primeiro de abril de 2020, tem, por 
sua vez, a pretensão provisória de proteger os “empregos”, enquanto 
durar a pandemia. Ao instituir o Programa Emergencial de Manuten-
ção do Emprego e da Renda, há o incentivo de formas de desonerar 
os empregadores, sem dar a devida observância a condição de hi-
possuficiência do empregado. Destarte, há como tanto a empresa se 
reerguer quanto a economia de um modo geral, não incluindo, nesse 
binômio, mais uma vez, a qualidade da relação empregatícia. 

https://www.politize.com.br/abono-salarial/
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Nessa toada, a referida MP prevê a redução da jornada de tra-
balho proporcional a dos salários, assim como da suspensão do con-
trato. Em ambos os casos, haverá o pagamento do Benefício Emer-
gencial de Preservação do Emprego e da Renda, feito pela União, 
através do Ministério da Economia. Não fazem jus a tal benefício, en-
tretanto, empregados que ocupem cargos ou empregos públicos, em 
gozo de benefício previdenciário de prestação continuada, em gozo 
de seguro-desemprego ou recebendo bolsa de qualificação profissio-
nal decorrente de lay off.

A MP prevê que essas alterações provisórias do contrato de 
trabalho sejam feitas por acordo individual. Embora sejam estabele-
cidas condições menos amplas do que aquelas previstas nos casos 
de norma coletiva, é feita a proposição de Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade de n.º 6.363/DF ao Supremo Tribunal Federal (STF).  Em 
um primeiro momento, a decisão monocrática, em sede de liminar, é 
proferida por Ricardo Lewandowski, no sentido de suspender todas 
as possibilidades de alteração individual do contrato de trabalho para 
propiciar redução de salário. 

Nesse compasso, há a determinação de que os acordos in-
dividuais devam ser submetidos ao sindicato para que haja uma ne-
gociação coletiva, como preceitua tanto o artigo sétimo, inciso VI, da 
CRFB/88, como a CLT. Posteriormente, em decisão colegiada, o STF 
se posiciona, por votação virtual, no sentido de admitir a negociação 
sem a presença do sindicato, não conservando a decisão anterior. 

Frise-se que, mesmo em tempos de pandemia, é imperativo 
que se cumpra a CRFB/88, que traz diretrizes até para tais situações. 
O inverso disso provoca insegurança jurídica, como no caso em tela, 
segundo o qual a decisão do STF vai na contramão dos princípios 
inerentes ao direito trabalhista, fragilizando a democracia brasileira. 
Ao aliar o direito às estruturas de poder, para manter privilégios bur-
gueses, são frustradas as expectativas de justiça que, naturalmente, 
as pessoas o atribuem, promovendo insatisfações, além de agigantar 
as desigualdades sociais.

 Tal situação vai de encontro com os objetivos definidos pela 
CRFB/88, vide seu artigo terceiro. Apesar de eivada, aparentemente, 
de boas intenções, a MP não garante a indenização, nos moldes do 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6363.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6363.pdf
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que define a CLT, em caso de a empresa violar o disposto no acordo.  
Somente tem 100% de indenização salarial, a que faria jus no período 
de garantia, quem tem a redução de salário igual ou superior a 70%, 
ou, ainda, no caso de se tratar de suspensão contratual. 

A MP n.º 944, de 03 de abril de 2020, nessa sequência, institui 
o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, trazendo a pos-
sibilidade de contratação de crédito extraordinário, com a finalidade 
exclusiva de pagar, pelo prazo de dois meses, a totalidade da folha 
salarial das empresas interessadas. Estas podem ser sociedades em-
presárias e cooperativas com receita bruta anual superior a R$ 360 
mil e igual ou inferior a R$ 10 milhões, sendo que o parâmetro de 
cálculo deve ser com base no ano de 2019. 

O valor da abertura de linhas de crédito é custeado com 15% 
de recursos advindos das instituições financeiras participantes e 85% 
com recursos da União, destinados a esse fim. A formalização das 
operações de crédito deve ser materializada até 30 de junho de 2020, 
sendo que são estabelecidas condições facilitadas às empresas, 
como taxa de juros de 3,75% ao ano, além de carência de 6 meses, 
para que o pagamento se inicie, totalizando o prazo de 36 meses para 
quitação.

Ademais, o contratante é dispensado da observância de de-
terminadas regras, no momento de contratação das linhas de crédi-
tos emergenciais, a saber: apresentação de certidão de quitação das 
obrigações relativas ao registro de empregados; quitação eleitoral; 
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS; apresentação 
de Certidão Negativa de Débito - CND; comprovação do recolhimento 
do ITR relativo ao imóvel rural e consulta prévia ao Cadastro Informa-
tivo de Créditos não quitados do setor público federal. Apesar disso, 
há previsão expressa vedação à participação do programa, no caso 
de a pessoa jurídica ter débito junto ao sistema da seguridade social. 

 Em caso de a empresa ter inadimplências no sistema de infor-
mações de crédito mantido pelo Banco Central do Brasil, no período 
de seis meses anteriores à contratação, a cobrança da dívida fica a 
cargo das instituições financeiras, obedecendo aos moldes de suas 
respectivas políticas de crédito. Por fim, a MP, determina que, durante 
o período da contratação da linha de crédito, até 60 dias após o rece-



36

bimento da última parcela do benefício, está vedada a rescisão, sem 
justa causa, do contrato de trabalho dos empregados, sob pena de 
vencimento antecipado da dívida.

A MP n.º 946, de 7 de abril de 2020, por seu turno, extingue 
os fundos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa 
de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), transferin-
do seu patrimônio para o FGTS. Assim sendo, os trabalhadores que 
participam desse fundo têm os seus respectivos valores individualiza-
dos, em suas contas de FGTS, podendo sacá-los, até o limite de R$ 
1.045,00, por trabalhador, do dia 15 de junho a 31 de dezembro de 
2020. Tal previsão ocorre, é mister frisar, em razão do enfrentamento 
do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislati-
vo nº. 6 e da emergência de saúde pública, cuja relevância é de monta 
internacional, decorrente da pandemia do coronavírus, de que trata a 
Lei n.º 13.079/2020. 

A medida é de grande importância social; mas, como se trata 
de MP, o congresso pode não aprovar, resultando ineficaz. Nota-se 
que, havendo a prorrogação de que trata o artigo 62, parágrafos ter-
ceiro e sétimo, da CRFB/88, a MP passa a valer somente até 7 de 
junho. No entanto, a data de início para saque é de 15 de junho, o que 
demonstra se tratar de situação instável para os trabalhadores, os 
quais podem contar com uma verba que não vão receber.

Ademais, é necessário demonstrar que a MP se propõe a ex-
tinguir os fundos do PIS/PASEP, criado por lei complementar. Bahia 
(2020) aponta não haver problema que a MP, depois de transformada 
em lei ordinária, revogue lei complementar se esta for apenas formal-
mente complementar. Há óbice, entretanto, se o dispositivo normativo 
for materialmente complementar. A lei que institui o PIS/PASEP é for-
malmente complementar, posto não haver exigência de tal dispositi-
vo, na CRFB/88, para regulamentação de sua matéria. Além disso, 
o assunto, regulamentado por ela, não se constitui como uma das 
hipóteses do artigo 146 da CRFB/88. Sendo assim, a jurisprudência e 
a doutrina têm pacificado o seguinte entendimento: lei ordinária poste-
rior pode revogar lei formalmente complementar, desde que material-
mente ordinária. Nesse caso, não há impeditivo de que a MP prospe-
re, como alguns acreditam, para se materializar em lei ordinária.
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No entanto, existe algo mais complexo no que se refere a 
essa MP. É que o artigo 239 da CRFB/88 constitucionaliza o PIS/
PASEP, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 103, 
de 2019, como se verifica:

A arrecadação decorrente das contribuições para o Pro-
grama de Integração Social, criado pela Lei Complemen-
tar n. 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela 
Lei Complementar n. 8, de 3 de dezembro de 1970, pas-
sa a partir da promulgação desta Constituição a financiar, 
nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-de-
semprego, outras ações da previdência social e o abono 
de que trata o parágrafo 3º deste artigo. (BRASIL, 1988, 
p. 157).

Tal dispositivo constitucional não é nem pode ser revogado por 
MP. Nesse ponto, em específico, é visualizada a dificuldade que pode 
não favorecer a aprovação desse dispositivo legal.

Outrossim, durante o curso da pandemia, assim como o STF 
tem dado prosseguimento aos processos, de modo virtual, a direção 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), de igual modo, 
edita o Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT 5/2020, estabelecendo que 
os prazos processuais no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º 
graus voltem a fluir normalmente a partir de 4 de maio.  As audiências 
telepresenciais, nesse sentido, revelam a necessidade do direito se 
adequar ao contexto fático, na missão de promover justiça um pouco 
mais efetiva, garantindo a natureza do crédito alimentar, como o é o 
trabalhista. As sessões, por meio virtual, têm o mesmo valor jurídico 
das presenciais e asseguram a publicidade dos atos e todas as de-
mais prerrogativas processuais.

Decorridos dois anos do momento em que se inicia a pande-
mia que atinge não apenas o Brasil, mas também o mundo, importa 
analisar se essas MP são convertidas ou não em lei, de modo a cote-
jar até que ponto os anseios democráticos da CRFB/88 estão sendo 
violados. Essa tarefa é realizada pela subseção próxima.

http://www.csjt.jus.br/documents/955023/7642229/Ato+Conjunto+CSJT-GP-GVP-CGJT+05-2020.pdf/48b92644-00da-d2df-e9e0-1a08c19c3c78?t=1587237764037
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4 E A EFICÁCIA JURÍDICA DESSAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 
(927/2020, 936/2020, 944/2020 E 946/2020) APÓS QUASE DOIS 
ANOS DE PANDEMIA? 

A  MP 927/2020 estabelece que os empregadores podem ado-
tar medidas trabalhistas para preservação do emprego e da renda,  
quando do enfrentamento do estado de calamidade pública e da emer-
gência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (covid-19). O mesmo ocorre com a  MP 936/2020 (conver-
tida na Lei n.º 14.020/2020) e, conforme estabelece a Constituição Fe-
deral, a MP 927/2020 deveria ter sido votada e convertida em lei pelo 
Congresso Nacional antes do vencimento do prazo, o que não ocorre.

Por esse motivo, o último dispositivo perde a sua validade, 
restando a produção dos seus efeitos no ínterim de 22.03.2020 a 
19.07.2020. Logo, os atos praticados entre empregador e empregado, 
durante a sua vigência, continuam válidos para todos os efeitos legais. 
Os anseios democráticos, em total descompasso com o regido por 
essa MP, voltam a florescer, sob o manto constitucional. Todavia, não 
se deve ignorar a violentação democrática já operada, enquanto ela 
se mantém em vigor, tendo eficácia plena. Desse modo, milhares de 
trabalhadores brasileiros subjugam-se às leis, sem conhecerem, ao 
menos, o que seja uma MP e os poderes dados ao Executivo, quando 
da edição de dispositivo como esse, como leciona Matos (2020).

  Inicialmente, fala-se do teletrabalho, diante do fato de que 
o empregador não pode, a seu critério, alterar o regime de trabalho 
presencial para o teletrabalho, o remoto ou outro tipo de trabalho à 
distância. Outrossim, fica proibida a adoção de quaisquer uns desses 
regimes para estagiários e aprendizes.

As férias individuais e coletivas é um ponto muito importante a 
ser explorado, tendo em vista que as empresas voltam a ser obrigadas 
a comunicar o empregado das férias com 30 dias de antecedência, 
bem como a sua concessão só pode ser feita para período aquisitivo 
adquirido, o seu pagamento do abono pecuniário volta a ser devido 
em até 2 dias antes do início de gozo. Com a relação as férias cole-
tivas, estas devem ser feitas com 15 dias de antecedência e por um 
período mínimo de 10 dias, devendo ser comunicada ao sindicato da 
categoria e à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT).

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-927-2020.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-14020-2020.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/menor.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/ferias.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/ferias_abono.htm
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Muitos feriados são antecipados, no período de pandemia, mas 
agora não é mais permitido, os empregadores não podem antecipar o 
gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e munici-
pais. Não é autorizada a interrupção das atividades pelo empregador 
e a constituição de regime especial de compensação de jornada, por 
meio de banco de horas, para a compensação no prazo de até 18 
meses, mas somente por 6 meses de acordo individual. No que se 
refere à Suspensão das Exigências Administrativas em Segurança e 
Saúde no Trabalho, voltam a ser obrigatória a realização dos exames 
médicos ocupacionais, clínicos e complementares, dos treinamentos 
previstos pelas Normas Regulamentadoras, bem como do processo 
eleitoral da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), nos 
prazos legais previstos.

Independentemente do número de empregados, regime de tri-
butação, natureza jurídica, ramo de atividade ou de adesão prévia, 
o recolhimento do FGTS deve ser pago nos prazos normais. Ademais, 
há também a total vedação aos estabelecimentos de saúde de rea-
lizarem acordos individuais, inclusive para as atividades insalubres e 
para a jornada de 12 x 36, ficando obrigados a estabelecer a prorro-
gação de jornada de trabalho, nos termos do disposto no art. 61 da 
CLT, além de adotar escalas de horas suplementares entre a 13ª e a 
24ª hora do intervalo interjornada.

Não existem mais suspensões de prazos para apresentação 
de defesa com relação aos autos de infração. Logo, os Auditores Fis-
cais do Trabalho do Ministério da Economia deixam de atuar de ma-
neira orientadora, bem como os Acordos e Convenções coletivas de 
trabalho vencidos ou vincendos não podem ser prorrogados (a critério 
do empregador) pelo prazo de 90 dias, após o termo final deste prazo.

A MP 936/2020, convertida na Lei n.º 14.020/2020, é publicada 
em 07/06/2020 e entra em vigor imediatamente. Nesse ritmo, os acordos 
individuais e coletivos realizados nas regras da MP n.º 936 mantêm a 
sua validade. A novidade, com relação à sua matéria, tem caráter inter-
pretativo, devendo ser observadas as cláusulas conflitantes, caso exista 
a celebração de um acordo coletivo após a existência de um individual. 

O Senado confirma a decisão dos deputados e derruba o veto 
presidencial 26/2020 que impede que seja prorrogada a desonera-

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/banco_horas.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/fgts.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/insalubridade.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/jornada_computo_horas.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/intervalos_descanso.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-14020-2020.htm
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ção da folha de pagamento de empresas de 17 setores da economia 
até 2021. A prorrogação é incluída no texto da legislação pelo Con-
gresso Nacional em maio, durante apreciação da Medida Provisória 
936/2020, que cria o Programa Emergencial de Manutenção do Em-
prego e da Renda. A MP, conforme já considerado, dá origem à Lei n.º 
14.020, de 2020, que permite a redução da jornada de trabalho e do 
salário durante a pandemia de coronavírus.

A lei garante a desoneração somente até o final do ano, com 
a decisão do Congresso, sendo a renúncia fiscal até o fim de 2021. O 
benefício é para empresas com mais de 6 milhões de trabalhadores 
dos setores calçadista, têxtil, de tecnologia da informação, construção 
civil e companhias do transporte rodoviário coletivo de passageiros, 
entre outros. A desoneração permite que empresas desses setores 
possam contribuir para a Previdência Social com um percentual que 
varia de 1% a 4,5% sobre o faturamento bruto, em vez de 20% de 
contribuição sobre a folha de pagamento.

Já a lei n.º 14.043/2020, publicada no Diário Oficial da União 
do dia 19 de agosto, é fruto da conversão da Medida Provisória n.º 
944/2020 que trata sobre o Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos, por meio de operações de crédito, para que as empresas 
possam pagar a folha salarial de seus empregados ou de verbas tra-
balhistas. Têm direito de participar do programa: empresários; socie-
dades simples; sociedades empresárias e sociedades cooperativas, 
exceto as sociedades de crédito; organizações da sociedade civil e 
empregadores rurais.

Para participar do Programa Emergencial de Suporte a Em-
pregos é preciso comprovar receita bruta anual superior a R$ 360 mil 
e igual ou inferior a R$ 50 milhões, calculada com base no exercício 
de 2019. Quem aderir, pode contar com linhas de crédito, as quais 
são destinadas exclusivamente ao processamento das folhas de pa-
gamento e devem abranger 100% da folha de pagamento do contra-
tante, pelo período de quatro meses, limitadas ao valor equivalente a 
até duas vezes o salário-mínimo por empregado (até R$ 2.090,00).

Os participantes, caso contratem as linhas de crédito, assu-
mem as seguintes obrigações: fornecer informações verdadeiras; não 
utilizar os recursos para finalidades distintas do pagamento de seus 
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empregados; adimplir com o salário de seus empregados por meio 
dos recursos do Programa, de transferência para a conta de depósi-
to, para a conta-salário ou para a conta de pagamento pré-paga de 
titularidade de cada um deles, mantida em instituição autorizada a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil. Ademais, não pode rescindir, 
sem justa causa, o contrato de trabalho de seus empregados, no pe-
ríodo compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e 
o 60º dia da liberação dos valores referentes à última parcela da linha 
de crédito pela instituição financeira.

O Programa Emergencial de Suporte a Empregos também 
pode ser utilizado para financiar a quitação das verbas rescisórias 
pagas ou pendentes de adimplemento decorrentes de demissões sem 
justa causa, incluídos os eventuais débitos relativos ao FGTS corres-
pondente, para fins de recontratação do empregado demitido. Os con-
tratantes que optem pela modalidade de financiamento não podem 
estar com suas atividades encerradas, com falência decretada ou em 
estado de insolvência civil. 

Com esse panorama, notam-se alguns freios dados as MP, 
inicialmente editadas por Jair Bolsonaro, com vistas a assegurar os 
princípios democráticos da CRFB/88. Apesar das decisões judiciais 
retrotranscritas, somado ao fato de que algumas MP não sejam con-
vertidas em Leis e outras tenham o feito, sofrendo alterações subs-
tanciais, é preciso reconhecer que muitas delas produzem efeitos ne-
fastos, enquanto permanecem em vigor, violando importantes direitos 
fundamentais do trabalhador. Este, por vezes, eleva ao poder uma 
figura, como Bolsonaro, sem refletir a relevância do cargo de presi-
dente e da necessidade de colocar, nesse posto, alguém que tenha 
uma ideologia humanista, apta a promover efetiva justiça social. Nes-
se tocante, é preciso considerar que a falta de instrução mínima tem 
sido a via de maior ataque da democracia brasileira, às vésperas dos 
34 anos da CRFB/88, como lecionam Matos e Andrade (2021). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, é possível estabelecer a compreensão de que, em 
um Estado Democrático de Direito, como o é a República Federativa 
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do Brasil, não pode valer tudo, mesmo em tempos de covid-19, de 
modo a compensar os prejuízos do governo e dos empregadores, em 
detrimento das garantias trabalhistas do empregado. A promoção da 
dignidade humana é a base do ordenamento jurídico brasileiro e o ju-
diciário precisa tutelar esse direito, sobretudo, em tempos de covid-19.

Para a garantia desse mister, é salutar a fomentação da cons-
ciência cidadã entre os brasileiros, que precisam conhecer os direitos 
declarados pela CRFB/88, como funciona a organização do Estado e, 
sobretudo, a melhor forma de garantir a tutela do bem comum. Não se 
pode falar em democracia se o direito de saber é violado. Pois, sem 
essa prerrogativa, a liberdade de expressão, que reivindica o bem 
coletivo, está comprometida. Nesses moldes, a democracia do Brasil 
tem sido vilipendiada, de tal forma que os institutos democráticos tem 
sido usados contra o povo, à mercê de sua ignorância.

Embora muitos dos efeitos nefastos das MP para o trabalhador 
não tenham prosperado, não se pode garantir a esse fato pleno êxito 
da democracia, tendo em vista que esses dispositivos têm eficácia de 
Lei quando da sua publicação. Ademais, o baixo rendimento educacio-
nal do Brasil mais descontrói o Estado Democrático de Direito do que 
o fortalece, de onde se entende a relevância de trabalhos como este, 
sobretudo neste momento de vésperas dos 34 anos da CRFB/88.  
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RESUMO
Hodiernamente, nos termos do art. 84, incisos IV e VI da Constitui-
ção Federal de 1988, a previsão do Poder Regulamentar, exercido 
diretamente pelo Presidente da República ou indiretamente quem ele 
delegar, teria, originalmente, o objetivo específico de garantir a fiel 
execução da Lei por ocasião de sua aplicação. Ocorre que cotidiana-
mente a administração pública utiliza esse poder, criando exigências 
não previstas na Lei. Sob essa ótica, o presente trabalho visa travar 
uma reflexão sobre quais seriam os limites aceitáveis impostos ao 
Poder Regulamentar, bem como analisar, a partir de exemplificações 
desse arbítrio na esfera do exercício de alguns direitos e suas conse-
quências, que, por vezes, acabam por se demonstrar limitadoras do 
exercício do direito. As reflexões partirão de análise normativa das 
atribuições do Poder Regulamentar no Brasil, bem como de uma re-
visão bibliográfica sobre o tema, culminando com demonstração de 
alguns posicionamentos judiciais da discussão.
Palavras-chave: Poder Regulamentar,  Obstáculo ao Exercicio Direi-
to, Princípio da Legalidade. 

ABSTRACT
Currently, pursuant to art. 84, items IV and VI of the Federal Constitu-
tion of 1988, the provision of the Regulatory Power exercised directly 
by the President of the Republic - or indirectly whoever he would dele-
gate -, originally the specific objective of ensuring the faithful execution 
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of the Law at the time of its application. It so happens that the public 
administration uses this power on a daily basis, creating requirements 
not originally provided for in the Law. From this perspective, this paper 
aims to reflect on what would be the acceptable limits imposed on 
the Regulatory Power, as well as to analyze it, based on examples of 
this regulatory discretion in the sphere of exercising some rights and 
its consequences, which sometimes end up being shown to limit the 
exercise of the right. The reflections will start from a normative analy-
sis of the attributions of the Regulatory Power in Brazil, as well as a bi-
bliographical review on the subject, culminating with a demonstration 
of some judicial positions in the discussion.
Keywords: Regulatory Power, Obstacle to the Right Exercise, Princi-
ple of Legality.

Introdução

A Constituição Federal de 1988, notoriamente garantista, de-
tém inúmeras normas autoaplicáveis, e outras dependentes de re-
gulamentação, dentre as quais, algumas matérias são atribuíveis ao 
Presidente da República a atribuição de expedir decretos e regula-
mentos para sua fiel execução, exercida através do poder regulamen-
tar, conforme previsão disposta no artigo 84, inciso IV do texto cons-
titucional.

Assim, a regulamentação do direito a ser potencialmente exer-
cido, é realizada mediante a expedição de mecanismos legais ou in-
fralegais, tais quais Decretos Regulamentares, ou mediante Portarias 
Normativas, Pareceres, Notas Técnicas, Resoluções, respectivamen-
te. O problema se estabelece quando do exercício desse poder Re-
gulamentar tais regulamentações criam novas exigências, ou regras 
que concretamente acabam por impedir o acesso ao exercício de tais 
direitos. Sobre esse assunto, Martins (2012, p. 98) afirma que “Na 
maior parte das vezes, a Administração fere dispositivo constitucional 
ao concretizar dispositivo infraconstitucional”, se referindo o autor a 
extrapolação do poder regulamentar.

Este estudo pretende analisar as relações entre a Constitui-
ção, a Lei e o Poder Regulamentar. Inicialmente, será feita uma dis-
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tinção terminológica de regulação e regulamentação. Em seguida, 
serão abordados os conteúdos doutrinários e jurisprudenciais sobre o 
poder regulamentar, e a existência ou não do regulamento autônomo 
no Brasil, discutindo por fim, qual a extensão de sua competência e 
limitações.

Como conclusão, infere-se o poder regulamentar está adstrito 
ao ato de regulamentação de Lei. Quanto ao regulamento autônomo 
no Brasil, este somente tem legitimidade quando dispõe de  assuntos 
expressamente disposto no artigo 84, incio VI da Constituição  Fe-
deral de 1988, e em seus exatos limites, ou seja, especificamente 
relacionada à  organização e ao funcionamento  da Administração 
Federal.

Esta lógica decorre de uma interpretação principiológica da 
Constituição que indica a necessária manutenção do Estado Demo-
crático de Direito, pautado na legalidade, reserva legal e separação 
dos poderes, sob pena de atuação judicial para correção judicial, tan-
to quanto de sua legalidade, quanto de constitucionalidade.

DEFINIÇÃOTERMINOLOGICA DE REGULAÇÃO E DE REGULA-
MENTAÇÃO

Antes de adentrarmos especificamente no tema, objeto da 
presente discussão, mister se faz travarmos uma breve, mas neces-
sária, discussão a respeito da definição jurídica dos termos “ Regula-
ção” e “Regulamentação” no direito brasileiro.  Tal definição terá, por 
parametro a aplicação dos princípios fundamentais existente no texto 
constitucional, mais especificamente aqueles disposto nos artigos 1º 
ao 4º da Constituição Federal de 1988,  que justificam  um interesse 
da doutrina sobre a definição desses termos.

Di PIETRO (1996, p. 140),   ao analisar o artigo 84, inciso IV, 
da constituição Federal de 1988, entende que “regulação” não tem o 
mesmo significado de “regulamentação”. Segundo ela:

(...) Regular significa estabaleceler regras, independente 
de quem as edite, seja Legislativo, ou Executivo, ainda 
que por meio de Órgãos da Administração direta ou en-
tidades da Administração Indireta. Trata-se de Vocábulo 
de sentido amplo, que abrange, inclusive, a regulamenta-
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ção, que tem sentido mais estrito [...] regulamentar, signi-
fica também editar regras jurídicas porém, no direito bra-
sieliro, com competência exclusiva do Poder Executivo.

Ou seja, a referida autora entendia regular é gênero de estabe-
lecimento de regras,sendo amplo e desvinculado a um poder especí-
fico, enquanto a regulamentação, sendo uma espécie deste, tem sen-
tido estrito, e de competencia exclusiva do Poder executivo, segundo 
previsão do parágrafo único do artigo 84, IV da Constituição Federal, 
teria um caracter executivo e que poderia inclusive ser delegado. 

Cleve (2000, p. 277) distingue, assim como Di Pietro,  “regula-
mento” de “regulamentação”,   asseverando que:

No direito brasileiro, o regulamento, em sentido lato, 
pode ser definido como qualquer ato normativo( geral e 
abstrato) emanado dos órgãos da administração pública. 
Em sentido estrito( que importa para o direito constitucio-
nal), regulamento será o ato normativo editado, privativa-
mente, pelo chefe de executivo.

Marinela (2013, p.302/303), ao tratar das modalidades do ato 
administrativo, inclui o “ regulamento” como  espécie de ato adminis-
trativo, conceituando-o como “aqueles atos que contém comando ge-
ral e abstrato, visando à correta aplicação da lei, detalhando melhor o 
que a lei previamente estabeleceu”, caracterizando-o como um regu-
lamento executivo nos termos do artigo 84, inciso IV, da Constituição  
Federal de 1988. 

 Assim, depreende-se, pelos conceitos acima elencados, que 
há, de fato, uma diferença jurídica conceitual a respeito dos termos 
“regulação” e “regulamentação”. Sendo o primeiro um gênero e o se-
gundo uma espécie  jurídica mais específica, que deve ser sensivel-
mente analisada sob a ótica do direito e da constituição, em razão dos 
desdobramento que seus efeitos podem verter.

A noção que se tem acerca da necessidade de se definir concei-
tualmente os institutos deriva dos efeitos que a instrumentalização de-
les terão no momento de sua edição. Relativamente à aplicação destes 
no ordenamento jurídico brasileiro e, mais especificamente, em conso-
nância com o do principio da legalidade disposto no artigo 5º, inciso II, 
do Texto Constitucional, conforme passaremos a verificar a seguir.
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POSICIONAMENTO DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS A 
RESPEITO DO PODER REGULAMENTAR

É evidente que as transformações que a Constiruição Federal 
de 1988 vem sofrendo em seus mais de  33 anos de promulgação,  
dos quais já contamos com 110 emendas Constitucionais (BRASIL, 
[202-?]), acabaram por transformar significativamente alguns valores 
originalmente constantes no texto constitucional,  é um fator que fo-
menta discussões jurídicas no sentido de definir os parâmetros va-
lorativos que ainda subsidiam a separação dos poderes, e sua con-
formação com o Estado Democrático de Direito. Quanto em 2001, a 
Emenda Constitucional n° 31 introduziu o inciso VI no artigo 84 da 
constituição de 1988, passando a permitir que o Chefe do Executivo 
dispusesse, mediante decreto,  sobre a organização e funcionamento 
da administração pública federal, quando não implicar aumento de 
despesa sem extinção ou criação de órgãos, bem como de função ou 
cargos públicos, quando vagos.

Essa alteração fomentou o debate na doutrina brasileira acerca 
dos limites da normatização permitida ao chefe o poder executivo. Se 
restritiva na  modalidade de regulamentação, ou se autônoma-  con-
forme definição importada do direito comparado como Regulamento 
Autônomo, que segundo Grau (2008, p.252-253) é definido como:

Os regulamentos autônomos ou independentes são 
emanações a partir de atribuição implícita do exercício 
da função normativa ao executivo. A sua emanação é in-
dispensável à efetiva atuação do executivo em relação 
à determinadas matérias, definidas como de sua com-
petência.

Essa definição tem a finalidade de definir se o regulamento 
autônomo tem ou não força de lei. Resposta que influenciará cmple-
tamente nosso sistema de produção legislativa, em face do fato deste 
instrumento poder se tornar um meio de burlá ao processo legislativo, 
e por consequencia ferir o estado Democrático de Direito previsto na 
Constituição de 1988. Como exemplo, cabe lembrar, o uso indevido 
das  Medidas Provisórias, que, quando não apreciadas  pelo Legis-
lativo nos 30 dias de sua vigência, eram indefinidamente reeditadas 
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pelo Executivo, caracterizando uma burla ao princípio da separação 
dos poderes, conforme assevera Cal (2003, p.152).

Há duas posições doutrinárias  que discutem  a existência 
ou não do regulamento autônomo no Brasil,   destacando Cal (2003, 
p.152, apud Grau, 1998, p. 185)   duas correntes. A primeira defende 
que o poder regulamentar  se fundamenta no poder normativo, não 
delegado e não encontra óbice à legalidade. Pois os atos normativos 
não têm carater legislativo. A segunda,  defendida por Mello (200, p. 
296), entre outros autores, faz a seguinte consideração:

O regulamento é ato administrativo geral, de competên-
cia privativa do chefe do Poder Executivo que só pode 
ser expedido com a extrita finalidade de produzir dispo-
sições operacionais uniformizadoras necessárias à exe-
cução da lei, cuja aplicação demanda atuação da Admi-
nistração Pública. 

 Com a edição da EC 32/2001, Di PIETRO( 1996, p. 140)  pas-
sou a acatar a existência do regulamento autônomo,  entendimento 
inclusive majoritário  pelo Supremo Tribunal Federal, conforme pode-
mos ver pela análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
1538-DF1. Essa ação julgou que, no caso de decreto executivo, há a 
possibilidade de alegação de ilegalidade, e não inconstitucionalidade, 
admitindo-o, no entanto, de forma limitada às matérias dispostas na 

1  EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL. DECRETO REGULAMENTAR. AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ARTIGOS 2º E 3º DO DECRETO Nº 
1.350, DE 28.12.1994: CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE. ARTIGO 84, IN-
CISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Decreto nº 1.350, de 28.12.1994, 
dispõe sobre a participação, no Conselho Deliberativo do SEBRAE, de entidades 
representativas de micro e empresas de pequeno porte. 2. Visou o Decreto a re-
gulamentar o art. 10 da Lei nº 8.029, de 12.04.1990, com a redação dada pela Lei 
nº 8.154, de 28.12.1990, como nele está expresso. 3. Trata-se, pois, de Decreto 
meramente regulamentar. E não autônomo, como sustenta o autor. 4. Se, nos dispo-
sitivos impugnados, entrou em conflito com a Lei regulamentada, poderá ter incidido 
em ilegalidade. Não, diretamente, em inconstitucionalidade. 5. Em situações como 
essa, pacífica é a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade de Decreto regulamentar, que desrespeite ou afronte a 
Lei regulamentada, podendo eventuais interessados valerem-se da via própria, na 
instância judiciária competente, para provocar o controle difuso de legalidade. 6. 
Ação não conhecida, prejudicado o requerimento de medida cautelar. (STF - ADI: 
1538 DF, Relator: SYDNEY SANCHES, Data de Julgamento: 12/12/1996, TRIBU-
NAL PLENO, Data de Publicação: DJ 13-06-1997 PP-26689 EMENT VOL-01873-02 
PP-00330) Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/742983/
acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-1538-df, Acesso 04 de dez. 2021.

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/742983/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-1538-df
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/742983/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-1538-df
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alínea “a “  do inciso VI do referido artigo 84. E é justamente nesse 
ponto que a discussão acerca do real objetivo do Poder Regulamen-
tar atribuído à Administração Pública, nos termos do art. 84, inciso II 
da Constituição Federal de 1988, passará a ser discutido.

Considerando que a Administração cabe cumprir os fins defini-
dos pela Constituição, pela Lei e pelo Estado Democrático de Direito, 
BRUDBEKIER (2003, pg. 143), em seu artigo sobre o Poder Regula-
mentar da Administração Pública, assevera:

(....) poderia se chegar à conclusão, a princípio, de que 
se trata de uma faculdade, ou liberalidade posta à dispo-
sição dos Chefes do Executivo. No, entanto, entendemos 
que trata-se na verdade de um dever da Administração, 
pois sempre que a lei necessite de alguma forma ser 
complementada, para que seja correta a efetividade apli-
cada, o administrador público tem o dever imperioso de 
expedir o correspondente regulamento. 

Mas e quando esse “dever administrativo” desrespeita um 
dispositivo constitucional?  Segundo Masson (2019, p.1327), há a 
possibilidade de declaração de inconstitucionalidade reflexa (ou oblí-
qua), que ocorre no caso do vício decorrer por desrespeito direto a 
uma norma infraconstitucional, ou seja, mesmo não sendo em face 
da própria Constituição:

(...) Haverá, pois, a inconstitucionalidade reflexa quando 
estivermos diante de uma lei constitucional, mas regula-
mentada por um decreto que a desrespeita. Esta última 
será, primariamente ilegal e, reflexamente, inconstitucio-
nal. O decreto, por extrapolar o conteúdo da lei, é ilegal 
e, ao mesmo tempo, por desobedecer ao art. 84, IV da 
CF/88, viola também a Constituição. (..)

Visualiza-se claramente que deve ser observada a primazia da 
Lei e a Reserva Legal no exercício do Poder Regulamentar. Apesar 
de permitir que a Administração edite normas, estas devem sempre 
estar vinculadas à lei, sem liberdade para deliberar por seus próprios 
critérios, posicionamento com o qual comungamos. No mesmo senti-
do, Martins (2012, p. 98) assevera:

(...) do controle de legalidade pode depender o controle 
de constitucionalidade se um dispositivo constitucional 
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for potencialmente violado (exemplo: reserva legal es-
tipulada pelo constituinte concretizada por ato regula-
mentar administrativo de forma desproporcional). Mera 
ilegalidade pode ofender o art. 37, caput da CF, e ser, 
por isso, também eivada do vício de inconstitucionalida-
de. Sua afeição será, entretanto, cercada de problemas e 
equívocos constitucionais processuais.

É claro que essa teórica delimitação de competência político-
-normativas trazida pelas sucessivas alterações constitucionais já não 
são tão nítidas, tanto que Sundfeld (2017, p. 35) chega a asseverar:

já não são tão nítidas, na experiência contemporânea, as 
diferenças entre funções legislativas e função adminis-
trativas, pois a administração também exerce, hoje, um 
amplo papel normativo, fazendo normas gerais e abs-
tratas (os regulamentos) semelhantes às leis em vários 
aspectos importantes.

Ainda segundo Sundfeld (2017), a maioria das pessoas acredita 
que o regulamento deve ser autorizado por alguma lei, ainda que impli-
citamente. Por envolver a atuação da própria administração, entende-se 
que há polêmica sobre o limite dessa autorização regulamentar, con-
cluindo que a tendência majoritária é no sentido de que há lindes e que 
há decisões reservadas à própria lei. Para Moreira Neto (2005, p. 223):

Ao agir, a Administração está adstrita à rigorosa obser-
vância do aspecto objetivo do princípio da legalidade, ou 
seja, deve sujeitar-se integralmente ao ordenamento ju-
rídico, sem qualquer vantagem, prelazia ou princípio de 
supremacia que dele se afaste, ainda que prater legem, 
ou seja, sem violá-lo frontalmente.

Inclusive, os tribunais pátrios já vêm se posicionando a respei-
to, limitando o poder regulamentar, conforme se manifesta a jurispru-
dência do TRF42, vejamos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDI-
CINA. CERTIFICADO DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA 
PORTUGUESA. INEXIGIBILIDADE. LIMITES DO PO-
DER REGULAMENTAR. Excede o poder regulamentar 

2  Disponível em: https:// trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/394027693/remes-
sa-necessaria-civel-50112085020154047200-sc-5011208-5020154047200?ref=serp. 
Acesso em 04 dez. 2021.

https:// trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/394027693/remessa-necessaria-civel-50112085020154047200-sc-5011208-5020154047200?ref=serp
https:// trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/394027693/remessa-necessaria-civel-50112085020154047200-sc-5011208-5020154047200?ref=serp
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e afronta ao princípio da reserva legal a Resolução do 
Conselho Federal de Medicina que determina que o mé-
dico estrangeiro, ao requerer sua inscrição, deve acostar 
Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 
Estrangeiros. Precedentes do STJ e desta Corte.
(TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 
50112085020154047200 SC 5011208-50.2015.404.7200, 
Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Jul-
gamento: 30/08/2016, TERCEIRA TURMA)

Recentemente, o STF concedeu liminar com suspenção inte-
gral do Decreto n.º 9759/2019, nos autos da Ação Direta de Incons-
titucionalidade n.º 61213, o qual determinava a extinção de todos os 
conselhos, comitês, comissões, grupos e outros tipos de colegiados 
ligados à administração pública federal que tenham sido criados por 
decreto ou ato normativo inferior, incluindo aqueles mencionados em 
lei, caso a respectiva legislação não detalhe as competências e a 
composição do colegiado. No referido julgamento, verificamos clara-
mente o posicionamento de nossa Corte Constitucional, em limitar 
o Poder Regulamentar, quando esta se expressa de forma volitiva, 
extrapolando assim sua atribuição legal, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria, deferiu parcialmente 
a medida cautelar para, suspendendo a eficácia do § 2º 
do artigo 1º do Decreto nº 9.759/2019, na redação dada 
pelo Decreto nº 9.812/2019, afastar, até o exame defi-
nitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a pos-
sibilidade de ter-se a extinção, por ato unilateralmente 
editado pelo Chefe do Executivo, de colegiado cuja exis-
tência encontre menção em lei em sentido formal, ainda 
que ausente expressa referência “sobre a competência 
ou a composição”, e, por arrastamento, suspendeu a efi-
cácia de atos normativos posteriores a promoverem, na 
forma do artigo 9º do Decreto nº 9.759/2019, a extinção 
dos órgãos, nos termos do voto do Relator, vencidos os 
Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, 
Cármen Lúcia e Celso de Mello, que concediam integral-
mente a cautelar. Presidência do Ministro Dias Toffoli. 
Plenário, 13.06.2019.

 A decisão citada indica claramente que o Poder Regulamen-
tar tem limites e que eles são dados pelas próprias normas legais 

3  Disponível em:http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5678906. 
Acesso em 04 dez. 2021.

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5678906
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constantes na constituição. Assim, esse poder,  precisa estar neces-
sariamente em consonância, sobretudo, com os direitos fundamen-
tais, os valores, e os princípios previsto na Constituição, sob pena de 
poder vir a sofrer controle judicial, seja  por eventual ilegalidade, ou 
por inconstitucionalidade.

Ademais,  a necessidade da existência de uma limitação do po-
der regulamentar que se justifica, pela manutenção da legalidade, da se-
paração dos poderes, e do princípio da reserva legal, todos constantes 
no texto constitucional. Não é à toa, que assevera Diniz (2009, p. 86-87):

a norma constitucional é elaborada ante uma necessida-
de social surgida em serta época, tendo por fim a reali-
zação e a garantia da paz e da ordem social. Ex facto 
oritur jus, é do fato da vida em sociedade, determinado 
por multiplos fatores de ordem histórica, religiosa, moral, 
tecnologica, econômica, geográfica, etc... que a norma 
jurídica nasce.

E é justamente por isso que a Constituição Federal Brasileira 
de 1988 trouxe, em seu bojo, inúmeros valores éticos, sociais, que 
insculpidos em normas que preveem a efetivação de direitos funda-
mentais aos cidadãos, principalmente aqueles dispostos nos Títulos 
I e II do texto constitucional, mediante a limitação do poder estatal, 
como forma de manutenção da democracia, evidenciando a materiali-
zação da redemocratização do País, após um longo período ditatorial.

4. CONCLUSÃO

Considerando-se toda a análise jurídica descorrida no texto, 
tanto no âmbito doutrinário quanto jurisprudencial,  há de se concluir 
que é assente que o poder regulamentar está adstrito ao ato de regu-
lamentação de Lei. Quanto ao regulamento autônomo no Brasil, este 
somente tem efetividade quando dispõe de  assuntos expressamente 
disposto no artigo 84, incio VI da Constituição  Federal de 1988, e em 
seus exatos limites, ou seja, especificamente relacionada à  organiza-
ção e ao funcionamento  da Administração Federal.

Essa lógica decorre de uma interpretação principiológica da 
constituição, que indica a necessária manutenção do Estado Demo-
crático de Direito. Infelizmente, é inegável que há, no exercício do 
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poder regulamentar, uma crescente extrapolação   de sua aplicação 
– eventualmente criando, modificando ou extinguindo condições ne-
cessárias para o exercício regular de um direito. Isso acaba por obsta-
culizar a efetivação de direitos fundamentais, em flagrante desvio de 
finalidade   que permite a atuação judicial com objetivo de correção, 
podendo ser pela via do controle de legalidade ou até inclusive pelo 
de constitucionalidade.
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CAPÍTULO 4

DIREITO AMBIENTAL DO TRABALHO: OBSTÁCULOS E 
PERSPECTIVAS ACERCA DOS TRABALHADORES ANÁLOGOS 

À ESCRAVIDÃO

LABOR ENVIRONMENTAL LAW: OBSTACLES AND PERSPECTIVES 
ON WORKERS ANALOGOUS TO SLAVERY

Caroline Silva Miguel
Universidade Federal do Amazonas Faculdade de Direito

Manaus – AM
carolinem12.csm2@gmail.com

RESUMO
O Direito possui a capacidade de se adequar e de se modificar de 
acordo com as situações e acontecimentos do dia a dia, com o intuito 
de resolver problemáticas e conflitos atuais. Um exemplo disso é a 
junção entre Direito Ambiental e o Direito do Trabalho no âmbito das 
relações jurídicas. O Direito Ambiental deve ter o papel de analisar 
as relações entre a comunidade, o governo e os trabalhadores com o 
meio ambiente. A lei brasileira ´´abre brechas´´ para que o meio am-
biente seja explorado de maneira irregular por empresas, utilizando 
mão de obra mais barata e menos qualificada. O Direito do trabalho 
tem como função a de normatizar quais seriam as obrigações, deve-
res e direitos das empresas e trabalhadores. Em razão disso, o Direito 
Ambiental e o Direito do Trabalho andam em conjunto.
Palavras-chave: Trabalho, escravidão, mão de obra, ambiental, di-
reito.
 
ABSTRACT
The Law has the ability to adapt and modify itself according to daily 
occurrences and events, in order to resolve current issues and conflic-
ts. An example of this is the junction between Environmental Law and 
Labor Law within the scope of legal relations. Environmental Law must 
have the role of analyzing the relationship between the community, 
the government and workers with the environment. The Brazilian law 

mailto:carolinem12.csm2%40gmail.com?subject=
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“opens loopholes” so that the environment is irregularly exploited by 
companies, using cheaper and less qualified labor. Labor Law has the 
function of regulating what would be the obligations, duties and rights 
of companies and workers. As a result, Environmental Law and Labor 
Law go hand in hand.
Key words: Work, slavery, labor, environmental, law.

Introdução

Constata-se que a ´´escravidão´´ moderna ainda é presente 
em diversos lugares e a prática de tal ato se revela cada vez mais 
constate a cada ano, colocando em perigo a vida do trabalhador. Além 
disso a dignidade humana tem sido posta de lado, priorizando a lucra-
tividade do empregador.

Contudo, apesar de tantos exemplos atuais em que esse qua-
dro ocorre, nada de efetivo foi feito para minimizar ou erradicar tal 
exercício, seja por parte do ministério do trabalho, pela legislação am-
biental ou pela polícia federal, por exemplo.

Muitas das pesquisas que corroboram essas ideias trazem 
uma abrangente conceituação acerca do tema e sobre a atual situa-
ção em que se encontram, o presente trabalho de forma diferente. 
Assim, o objetivo principal desta pesquisa consiste em analisar os 
óbices enfrentados para que sejam desenvolvidas estratégias efica-
zes de proteção ao meio ambiente de trabalho.  

Visto que, os casos de trabalho análogo à escravidão acon-
tecem nas áreas rurais com maior frequência, proprietários de terra 
atraem, com a ideia de trabalho digno e honesto, pessoas socialmen-
te vulneráveis oferecendo promessas, de melhoria de vida, tirando 
vantagem da falta de instrução das vítimas.

Até o presente momento, questões que deveriam estar escla-
recidas e incorporadas, tendo uma única interpretação sobre o tema, 
ainda são debatidas. Apenas no ano de 2020, o Superior Tribunal de 
Justiça decidiu que delito de trabalho escravo não exige restrição à 
liberdade, mesmo sendo um crime tipificado que não necessita de to-
das as condutas para preencher o requisito. Apesar de haver propos-
tas e emendas para combater esse crime, não há interesse por parte 
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dos poderes para isso. Isso ocorreu o fim da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) do trabalho escravo.

Apesar de diversas medidas tomadas no âmbito ambientalis-
ta, como a criação da Carta - Compromisso pelo Fim do Trabalho 
Escravo na Produção de Carvão Vegetal, e do Pacto Nacional pela 
Erradicação do Trabalho Escravo, por exemplo, muitas das decisões 
e planos não saíram do papel e as empresas não cumpriram com o 
combinado, sendo este mais um exemplo de ineficiência do Estado 
em punir e fazer cumprir as delegações, tratando-se de pesquisa bi-
bliográfica com coleta qualitativa de dados.

NOÇÕES GERAIS

O objeto do Direito ambiental e o meio ambiente tem concei-
to muito amplo, pois envolve a vida em suas maiores perspectivas. 
De acordo com dos Santos (2010), a descrição conceitual do meio 
ambiente advém do conhecimento prático, ou seja, tem destaque em 
todos os elementos que o fazem referência, especialmente ao que 
diz sobre a vida e o seu significado. No livro Fundamentos do Direito 
Ambiental do Trabalho, no ponto acerca das teorias sobre proteção 
do meio ambiente: antropocentrismo e biocentrismo, evidencia-se um 
questionamento sobre a conceituação do meio ambiente, sendo ele 
baseado no homem ou nos elementos não humanos. 

Após uma série de interrogações, concluiu que o principal pon-
to é o ser humano, e todas as variações de importância só têm valor, 
pois apresentam função para o homem. Ou seja, o meio ambiente tem 
valoração devido a relevância para o ser humano, a natureza não é 
zelada por ela ser o que ela é, mas por ser significativa para o homem.

A proteção ambiental, ademais, se exterioriza quando a 
degradação se torna ameaça ao bem-estar, à qualidade 
de vida ou mesmo à sobrevivência do homem. O direito 
vai reger as condutas humanas degradadoras e não os 
movimentos da natureza. (SANTOS, 2010,p.32).

A correlação entre o meio ambiente e o direito se faz presente 
e de grande importância no momento em que falamos sobre os direi-
tos socioambientais. Afinal, o ambiente em que o ser humano está 
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inserido, ou seja, e trabalho, acaba se tornando parte sua, visto que a 
qualidade de vida também se estende ao seu local de trabalho.

O Direito Ambiental focaliza em dois aspectos principais, o 
mais esclarecedor, que é a própria natureza e os seus axiomas, e 
além dos direitos socioambientais. Princípios foram criados para tute-
lar esses diretos, sendo o principal, a dignidade da pessoa humana, 
pois a partir dele outros subprincípios são criados, tal princípio é ex-
plicitado na Declaração de Estocolmo de 1972:

O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igual-
dade e ao desfrute de condições de vida adequadas, em 
um meio ambiente de qualidade tal que permita levar 
uma vida digna, gozar de bem-estar e é portador solene 
da obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, 
para as gerações presentes e futuras (Declaração de Es-
tocolmo,1972).

Os princípios tem como função, auxiliar e servir de interpretação 
de normas, produzindo harmonia no sistema e ordenamento jurídico.

Violar um princípio é muito mais grave do que transgre-
dir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa 
não apenas a um específico mandamento obrigatório, 
mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave for-
ma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o 
escalão do princípio atingido, porque representa insur-
gência contra todo o sistema, subversão de seus valores 
fundamentais (Bandeira de Mello, 2017).

Apoiado a essas ideias, o direito socioambiental se interliga a 
prerrogativa trabalhista. Afinal, o próprio princípio da dignidade huma-
na é implícito nos direitos e deveres do trabalhador.

A noção de trabalho ao longo dos anos, reformulou-se causan-
do uma necessidade de normatização e resolução de conflitos exis-
tentes, necessitando, cada vez mais, de um direito regulamentador, 
com deveres e prerrogativas.

Como direito da pessoa humana, a melhoria da condi-
ção social dos trabalhadores está ligada à existência de 
condições dignas de trabalho. É nesse ponto que se vê 
com nitidez a conexão entre trabalho e saúde e, para a 
preservação desta, a necessidade de proteção do meio 
ambiente de trabalho. (ROSSIT,2001,p.74).
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Apesar de hoje termos esses conceitos bem estruturados no 
direito, nem sempre os trabalhadores e o ambiente em que estavam 
inseridos tinham uma harmonia. A dignidade da pessoa humana, o 
conceito de trabalho digno e boas a condições sociais são ideais 
atuais.

Em todas as sociedades do período pré-industrial, a forma de 
trabalho encontrada era a da escravidão, segundo a qual a destitui-
ção de personalidade era característica principal. As pessoas eram 
igualadas coisa e a bens materiais, sendo a condição de escravo uma 
função de extrema subalternidade até mesmo jurídica e de desperso-
nalização, em comparação a homens livres. 

A partir da Constituição de 1988, na qual nos baseamos, apre-
senta um conteúdo social fortificado, e as funções do Direito do traba-
lho foram definidas. Contudo, o principal retrocesso se realizou com 
a Reforma trabalhista através da Lei 13.467/2017, que a autonomia 
individual e a capacidade de negociação são ampliadas mais do que 
nunca.

A constituição de 1988 traz, com grande clareza, que os fun-
damentos da República Federativa são os valores sociais do trabalho 
e a dignidade da pessoa humana. 

As relações entre empregador, empregado e atuantes entida-
des sindicais estiveram presentes em toda história. Para isso que ser-
ve o direito trabalhista, tem o fim de normatizar e assegurar melhores 
condições para os trabalhadores. Os principais destes direitos são 
salário mínimo, décimo terceiro, piso salarial, entre outros. As normas 
do direito não são apenas regulamentadoras acerca de direitos indivi-
duais do trabalhador, mas também do coletivo.

Além desses princípios, normas e demais normas têm a fun-
ção de corrigir desigualdades em relação ao empregador, através do 
princípio protetor, da irrenunciabilidade, a regra in dubio pro operario 
e a regra da norma mais favorável, por exemplo.

Todavia a partir da conceituação, historicidade, conhecimento 
e esclarecimento acerca dos diretos do trabalhador, especificamente 
no âmbito do direito ambiental, visando, principalmente, à dignidade 
humana e à valorização das políticas sociais, encontra-se problemá-
ticas e exemplos em que essas características não são encontradas, 
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evidenciando a principal temática, o trabalho com a redução à condi-
ção análoga à de escravo.

Para a eficiente compreensão acerca da temática, a concei-
tuação é imprescindível. O Código Penal Brasileiro tipifica o que seria 
a condição análoga à escravidão como se nota.

Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exausti-
va, quer sujeitando-o a condições degradantes de traba-
lho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção 
em razão de dívida contraída com o empregador ou pre-
posto” (Código Penal, art. 149, caput).

Para que essas pessoas cheguem à situação de escravo con-
temporâneo, há um processo e motivos que assim as formam. A prin-
cipal causa desse processo se inicia por meio da miséria, boa parte 
das vítimas estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica e 
em busca de melhores condições. 

Para o professor e juiz Rodrigo Schwarz (2011), as causas históri-
cas e culturais da escravidão somam-se aos problemas crônicos do país:

 “A insuficiência das políticas agrárias, a concentração 
de renda, o uso socialmente nocivo da propriedade, as 
largas desigualdades sociais e regionais e a consequen-
te pobreza e exclusão social e econômica de um grande 
número de pessoas”(Schwarz,2011).

A grande questão da escravidão contemporânea é a coisifi-
cação do homem, em diversas esferas. Na atualidade, o trabalho for-
çado não é aquele no qual não há consentimento, mas também há 
falsas promessas de melhores condições de vida, através geralmente 
a coação moral.

Uma pesquisa feita pela organização Internacional do Traba-
lho (OIT) perguntou aos que foram libertos do trabalho escravo qual 
seria a solução para os problemas dessas vítimas e 46,1% respon-
deram que a disponibilidade de terra para plantar seria uma solução, 
26,9% assinalaram ter um comércio, 13,5% disseram ter emprego ru-
ral registrado, ou seja, todos almejam e procuram oportunidades de 
emprego, assim como melhoria de vida. Ao todo, 59,6% dos trabalha-
dores escravizados que são libertados almejam o trabalho na terra.
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O Direito ambiental e trabalhista, juntos, focam, especialmente, 
nas situações em que há trabalhos análogos à escravidão em áreas ru-
rais. Nessas zonas, comumente encontram-se os costumeiros ́ ´gatos´́ , 
ou seja, aqueles que buscam o trabalhador em pensões ou cidades 
vizinhas com promessas de vida digna, oferecendo até adiantamentos, 
gerando mesmo antes do início do trabalho, dívidas. Esses ´́ gatos´́  os 
fazem contrair maiores negócios, como se trata de lugares isolados e 
longínquos, apenas as fazendas de trabalho possuem comida, moradia 
assim como instrumentos de trabalho, monopolizando o comércio.

Com isso, dividas vão sendo geradas e o salário que o traba-
lhador ganharia no final do mês é todo destinado para o pagamento 
dessas dívidas contraídas, gerando um ciclo e a servidão em virtude 
delas. Os pontos culminantes dessa prática acontecem, principalmen-
te, em áreas rurais, sinalizando a origem das vítimas, sendo que no 
cerrado de Mato Grosso e na

Amazônia, são onde mais incidem esse delito. Isso acontece, 
pois nessas áreas há grande concentração de terras, o que oportu-
niza um número maior de atividades econômicas laborais, como a 
produção de carvão e pecuária. Todas essas condições se perpetuam 
diversas vezes pela área de difícil acesso, seja no meio da mata ou do 
cerrado, dificultando a fiscalização, não havendo infraestrutura mate-
rial e organizacional.

Especificamente, no que se refere a Amazônia, a agropecuá-
ria é o maior gerador de trabalho escravo, seguido do carvão, sendo 
usado como crescimento da fronteira agrícola e do desmatamento. 
O grande indutor desse desmatamento assim como da necessidade 
contínua de exploração agropecuária seria também, a venda ilegal 
dessas matérias primas para outras regiões, não só brasileiras, mas 
também estrangeiras, forçando e formando uma cadeia produtiva ex-
tensa e sem saída.

De acordo com Jacques Marcovitch (2012), professor da FEA-
-USP, ainda prevalecem, na floresta, negócios ilegais, fazendo com 
que não haja uma simples saída. Em função disso, o problema da 
escravidão moderna não é facilmente solucionado, a mão de obra 
que essas pessoas oferecem são de extremo valor para que o lucro 
ilegal cresça.
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Relatório feito pela Revista ONG Repórter Brasil, chamado de 
Combate à Devastação Ambiental e Trabalho Escravo na Produção 
de Ferro e Aço, relatou, com grande precisão, como essa cadeia pro-
dutiva se faz presente e como ela insere o escravo moderno.

Boa parte dessa incansável procura pela exploração da Ama-
zônia e, consequentemente, da mão de obra escrava, deu-se a partir 
do golpe militar de 1964, com o slogan estampado ´´ integrar para não 
entregar´ ,́ ou seja, esse território, até então desconhecido, passou a 
ser explorado por sua grande riqueza mineral, pela comercialização, 
pela geração de renda e por todos seus subsídios.

O sociólogo e professor José de Souza Martins (2013), no livro 
´´A Sociologia como Aventura´ ,́ faz uma breve abordagem acerca do 
tema, mesclando a história e a sociologia. O autor faz alusão, pri-
meiramente, acerca da realidade em que estados como Mato grosso, 
Pará e Amazonas, estavam inseridos a partir de 1964.

A partir disto, houve uma ruptura entre a antiga e a nova vivên-
cia, os trabalhadores rurais e homens simples tiveram que ressignifi-
car os conceitos de terra e trabalho.

A Amazônia, era e é a última fronteira do mundo, o último 
recanto da terra em que povos desconhecidos estavam 
na iminência de um contato catastrófico com as forças 
corrosivas e genocidas da chamada civilização ou, mais 
corretamente, da sociedade moderna (Martins, 2013: 
252).

Em termos atuais, a globalização da sociedade contemporâ-
nea tem maior interesse na proteção do meio ambiente, na resolução 
do problema do desmatamento, ganhando espaço os debates a res-
peito das políticas ambientais, procurando meios de resolver as ilega-
lidades tão recorrentes e, por consequência, a melhoria da qualidade 
de vida daqueles que estão inseridos nesse meio.

Contudo, apesar dos avanços e conquistas, ocasionando mu-
danças na vivência e realidade, a atualidade não é de grande dife-
rença, alguns conceitos foram apenas mascarados, casos fatídicos 
de transgressões e conflitos continuam acontecendo, principalmente 
quando falamos acerca da escravidão.

Neste momento, o número de casos semelhantes e que se 
enquadram no fato é surpreendente, de acordo com os dados da 
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Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), em 25 anos, 55 mil 
pessoas foram resgatadas do trabalho escravo no Brasil, sendo ape-
nas em 2020, 942 indivíduos. E com a atual crise Pandêmica da 
COVID-19, estima-se que esses casos aumentem significativamente 
em 2021.No dia 22 de junho de 2021, o site G1 Vales de Minas Ge-
rais divulgou a seguinte matéria:

´´Idosa de 83 anos é resgatada em situação análoga à 
escravidão em fazenda de Rio vermelho´´, caso recente, 
tal qual o Ministério Público de Minas Gerais em conjun-
to com a Auditoria Fiscal do Trabalho do Ministério da 
Economia e Polícia Rodoviária Federal (PRF) está em 
trabalho. A senhora em questão trabalhou como empre-
gada doméstica sem remuneração e outros direitos tra-
balhistas por mais de 60 anos no local. Ela e outros três 
trabalhadores foram encontrados sem registro na carteira 
de trabalho, trabalhando em condições precárias e condi-
ções inadequadas de segurança.

Estes são apenas exemplos de inúmeros casos que são notifi-
cados, mostrando o quão recente é o assunto e o como é necessário 
o debate, sendo de grande relevância jurídica, além de apresentar 
aspectos de caráter social, histórico e econômico.

CARACTERIZAÇÃO JURÍDICA

Nesse momento, a análise jurídica acerca da escravidão 
moderna é necessária para compreender qual a real situação que 
se encontra esse tipo penal. Reduzir alguém à condição análoga à 
de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou à jornada 
exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, 
quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de 
dívida contraída com o empregador ou preposto

Sendo fundamental apresentar a classificação doutrinária do 
crime, sendo este, comum, comissivo, de forma vinculada, permanen-
te e monossubjetivo. Em diversas decisões jurisprudenciais acerca do 
tema, a conduta típica se faz presente, pois nela há possibilidade de 
reverter ou não a caracterização do suposto crime em casos fatídi-
cos, por pressuposto, o núcleo da conduta seria a redução da pessoa 
a condição análoga, subjugando a trabalhos forçados ou a jornadas 
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exaustivas, deixando claro que tal crime é de ação múltipla, ou seja, é 
apenas necessário a realização de uma dessas condutas criminosas 
para a caracterizá-lo.

No entanto, apesar de na teoria parecer que esse dispositivo 
é de grande caracterização, excessiva objetividade, essa abundância 
gera conflitos jurisdicionais e dificuldades de interpretação.

Pelo contrário, a riqueza do dispositivo, com sete modos 
de execução, passou a exigir um esforço do intérprete e 
da doutrina para a perfeita definição do tipo penal, não 
havendo ainda uma uniformidade que permita uma atua-
ção segura dos atores envolvidos com o mundo do traba-
lho, nem dos responsáveis pelas discussões a respeito 
no âmbito do Poder Judiciário. (Brito Filho,2012, p. 95).

Em consequência, algumas das decisões do Supremo Tribu-
nal Federal e do Tribunal Superior da Justiça      do Trabalho, quanto 
ao esse tipo penal, pode ser considerado ou não dependendo do fato, 
ser trabalho escravo.

O Inquérito n°. 2.131 do Supremo Tribunal Federal obteve di-
versas interpretações e seguimentos. O Senador João Ribeiro foi 
acusado na esfera administrativa e diversas multas foram aplicadas 
pela atual SRTE – Secretaria de Trabalho e Emprego do Ministério do 
Trabalho e Emprego, sendo os autos de infração foram contestados.

No âmbito trabalhista, na Vara do Trabalho de Redenção, na 1ª 
jurisdição, obrigações de fazer e não fazer foram observadas. Nesse 
sentido ressalta-se a obrigação de abster-se de exigir trabalho força-
do de seus empregados, de aliciar trabalhadores, de coagir e induzir 
seus empregados a utilizarem armazém ou serviços mantidos pela 
fazenda, e impor sanção aos trabalhadores decorrentes de dívida.  

Posteriormente, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho 
da 8ª Região, onde houve recurso, a condenação não foi mantida. A 
maioria dos ministros entendeu que, apesar de o réu mandar comprar 
mercadorias para as revender aos trabalhadores, cobraria preços ín-
fimos, não causando o endividamento, além da indenização por dano 
moral ser diminuída em 10%. Nesse caso, é importante ressaltar as 
deficiências do art. 149 no Código Penal apresentas pelos Ministros 
Ellen Gracie e Gilmar Mendes apresentaram.
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O Ministro Gilmar Mendes entende que o bem jurídico tutelado 
pela norma não é a relação de trabalho, ou seja, agressões aos direitos 
trabalhistas, as quais, para ele, podem e devem ser punidas adminis-
trativamente, bem como podem ensejar o pagamento de indenizações. 
Em sua opinião, o tipo penal, em exame, tutela a liberdade individual, 
o direito de ir e vir, que, se preservado, como entende que foi no caso 
concreto, não importa a subsunção à norma descrita no art. 149 do CP.

A Ministra Ellen Gracie, por sua vez, defende que, ao am-
pliar o rol de condutas amoldadas ao crime de redução à 
condição análoga à de escravo, alterando o art. 149 do 
CP, a Lei n. 10.803/2003 visou reprimir os atentados ao 
princípio da dignidade da pessoa humana na vertente do 
direito à liberdade e do direito ao trabalho digno, enten-
dendo, como condições degradantes de trabalho, as que 
afetam a dignidade da pessoa do trabalhador, colocando 
em risco a sua saúde e a sua integridade física. (Brito 
filho, 2017).

Processos como esse são facilmente identificados e expõem 
problemas de classificação ou qualificação dos fatos, discutindo se 
um caso esta integrado ou não à norma.

A 4ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região (TRF1) em 2018 
deu entrada ao dispositivo apelativo contra a sentença condenatória 
de fazendeiro do Pará pelo crime de redução a condição análoga à 
escravidão, onde o relator Saulo Casali Bahia constatou que não havia 
prova concreta através de testemunhas e o relatório de fiscalização 
do Ministério do Trabalho que o delito do art 149, de condições degra-
dantes e restrição à saída dos trabalhadores por dívidas contraídas 
havia sido cometido. Apesar de, no local do delito haver a realização 
de um sistema que gerava endividamento aos que trabalhavam. Ao 
fim, acompanhando o relator, o colegiado julgou improcedente a ação 
e absolveu o réu.

Processos e decisões como esta demonstram que há diver-
gências acerca da escravidão contemporânea, expondo a insegurança 
jurídica que ainda perpétua. Para satisfação, algumas decisões leva-
ram em conta a principal questão a ser comentada, a dignidade hu-
mana. especificamente com provas materiais, por exemplo, para que 
o delito seja considerado. Quando o Código se refere à redução de 
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pessoa à condição análoga à escravo, é uma direta ofensa ao Princí-
pio da dignidade humana comentado anteriormente, sendo importante 
a observância desse princípio para a caracterização desse crime.

Exemplo de tal paradigma é a decisão da Sexta Turma do Su-
perior Tribunal de Justiça, que reestabeleceu a condenação do réu e o 
retorno dos autos ao TRF1, ao observar não somente a norma tipificada. 

Nos termos da jurisprudência desta Corte, o delito de 
submissão à condição análoga à de escravo se configura 
independentemente de restrição à liberdade dos traba-
lhadores ou retenção no local de trabalho por vigilância 
ou apossamento de seus documentos, como crime de 
ação múltipla e conteúdo variado, bastando, a teor do art. 
149 do CP, a demonstração de submissão a trabalhos 
forçados, a jornadas exaustivas ou a condições degra-
dantes. (EREsp 1843150(2019/0306530-1 - 05/08/2020).

Em 2004, foi lançada a Carta-Compromisso pelo Fim do Tra-
balho Escravo na Produção de Carvão vegetal. Grandes entidades 
e siderúrgicas assinaram esse documento, demonstrando a dignifi-
cação, a formalização e a modernização da cadeia produtiva desses 
setores, surgindo alguns resultados satisfatórios. 

Até o momento, uma das únicas medidas que poderiam ser 
eficazes no combate ao trabalho escravo e com uma possível mudan-
ça nas decisões foi a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) do trabalho escravo, constituído pelo Deputado Cláudio Puty 
(PT- PA). A CPI possuía o intuito de averiguar as situações de traba-
lho análogo à escravidão, primeiramente no Estado de São Paulo, em 
atividades econômicas de origem urbana e rural.

Essa CPI gerou debates acerca das ´´listas sujas´´ tendo o 
nome de empresas acusadas de explorar essas vítimas são postos 
pelo Ministério do Trabalho para uma possível nova investigação. La-
mentavelmente, não se concretizou o relatório final, por falta de acor-
do, visto que os integrantes da bancada ruralista, a maioria do setor 
agropecuário, onde mais se pratica tal delito, articulavam um relatório 
paralelo com possíveis mudanças de conceito de “trabalho degradan-
te” e “jornada exaustiva”.
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1.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nenhuma temática a ser discutida consegue ser totalmente 
esgotada ou todo o conhecimento adquirido e assim também ocorre 
com a questão do trabalho escravo contemporâneo, sempre novas 
investigações, análises comparadas devem ser feitas. Afinal o tipo de 
escravidão se adapta de acordo com a sociedade em que vivemos. 
Com isso, o Direito Ambiental e o Direito Trabalhista sempre procuram 
avançar e englobar os avanços das relações em que os objetos de 
estudo propõem.

 Apesar dos avanços feitos nessas áreas, é notória a dificulda-
de encontrada, quando se observa a prática e a realidade da situação, 
pessoas se tornam vítimas desse crime por uma série de questões 
sociais relacionadas a econômicas, gerando questões legislativas e 
normativas, tornando uma cadeia crescente.

Em favor disso, a prevenção seria a palavra chave para o pro-
blema, quando se há uma clara observância por meio da sociedade, 
das empresas e de todos que estão inseridos nesse meio, a facilidade 
de se solucionar aumenta.

A distribuição de terras e riquezas, melhorias nos postos de tra-
balho, a desconcentração política, econômica e ideológica gera mu-
danças estruturais eficazes. A partir do momento em que melhoramos 
o ambiente de trabalho do trabalhador uma parte de sua vida é melho-
rada, afinal é parte de um todo. Uma grande alternativa seria a integra-
ção de programas sociais federais e estaduais como o Bolsa família e 
Fome zero, por exemplo, com ONGs e movimentos sociais, trazendo 
uma maior aproximação ao que está na teoria para o cotidiano.

A educação, sendo o ponto chave da questão, sendo utilizada 
como modo de prevenção é de extrema importância. O conselheiro 
do Fundo das Nações Unidas e idealizador da ONG Repórter Brasil, 
Leonardo Sakamoto (2019), diversas vezes, através do seu trabalho, 
reportou sua perspectiva acerca do tema e em muitas matérias jorna-
lísticas demonstrou as principais causas, problemas e possíveis reso-
luções à questão.

A escravidão, não só no Brasil, mas em todo mundo, é mantida 
por um tripé: ganância, pobreza e impunidade. Para acabar com a escra-
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vidão é preciso atacar esse tripé. Temos que garantir condições de vida 
e de trabalho, saúde, segurança, habitação, moradia e educação para 
que essas pessoas que se submeteram a trabalhos análogos à escra-
vidão possam sair dessa condição de pobreza e vulnerabilidade. Além 
disso, também temos que punir os empregadores que utilizam esse tipo 
de mão de obra. Seja uma punição criminal, civil ou trabalhista para que 
essa pessoa sinta que há uma verificação do que é legal e o que não é.

Proporcionar educação, moradia e melhores condições de tra-
balho deveria fazer parte de qualquer cidadão, visto que isto gera co-
nhecimento e oportunidade de melhora na qualidade de vida. A partir 
do momento em que há conhecimento sobre seus direitos individuais, 
sociais e como funciona o trabalho escravo, essa busca pela dignida-
de se concretiza. Pois quando há percepção de direitos, a submissão 
ao que não agrada se torna algo irreal e inviável.

Uma parte importante, aliada a essa educação, é a assistên-
cia às vítimas, porque, por meio desse apoio, a ideia de que há um 
suporte e assistência aos que passam, assim como aos que, possi-
velmente, passem por essa situação é a esperança de saída, com 
visão de futuro com qualidade. Afinal, é certo que o bem principal a 
ser observado é a vida e a dignidade humana.

Juntamente a isto, a questão econômico-social deve ser de-
batida, dando início a repreensão dessas práticas. Nessa linha em-
presas devem ser autuadas e monitoradas por órgãos fiscalizadores, 
sendo que elas também participam ativamente dessa monitoração da 
cadeia produtiva, adotando compromissos de repreensão. Apesar de 
muitas delas não possuírem esse incentivo por espontânea vontade, 
a imprensa, a comunidade internacional e a sociedade devem conti-
nuar denunciando cada vez mais, para que não haja espaço para a 
realização dessa prática.

O combate ao crime também pode se fazer no destino final, 
o consumidor, quando há conhecimento da origem do produto, por 
exemplo, quem não segue à risca as recomendações ou tem a ficha 
suja, é automaticamente excluído do mercado pelos próprios consu-
midores. Até mesmo quando falamos do boicote na compra do mate-
rial proveniente das áreas rurais exploradas conhecidas por meio de 
denúncia.
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O principal viés quanto a escravidão contemporânea se dá 
principalmente pela busca da dignidade humana, ao entendermos 
que esse princípio deve ser o fundamental norteador para a resolução 
do problema se torna mais simples o caminho por essa busca. Afinal, 
as condições degradantes, a falta de higiene, a privação de liberdade 
e essa carência de direitos humanitários é que torna o crime. Quando 
a sociedade entende que esse trabalho escravo é contra a dignidade 
humana, a tocante sentimental, humanística e emocional é tocada, 
gerando indignação.

Nesse momento que se faz necessária a função do Poder judi-
ciário e legislativo, desde as decisões até a criação de novas leis tra-
balhistas por exemplo, a dignidade humana deve sempre ser obser-
vada primordialmente.  Pugna-se pela não necessidade de preencher 
todos os requisitos do Código penal para ser caracterizado trabalho 
escravo, mas a pura restrição de liberdade, a falta de dignidade ou 
condições precárias, mesmo que, isoladas, possam ser caracteriza-
das. Afinal, a primazia se refere única e exclusivamente à dignidade 
do ser humano e do seu ambiente de trabalho.

Em muitos dos casos, os grandes proprietários de terra liga-
dos ao setor agropecuário e siderúrgico, utilizam do trabalho escravo 
por ganância, visto que, para eles, é um negócio vantajoso, não ne-
cessitam custear bons alojamentos, nem salários bem remunerados, 
acreditando que se pode explorar o trabalhador para tornar o negócio 
mais produtivo e economicamente lucrativo, economizando custos. É 
nessa circunstância que as leis trabalhistas e a fiscalização devem 
estar presentes, observando quais os direitos estão sendo acatados 
e quais desrespeitados.

Um meio de melhorar essa fiscalização seria abranger os pos-
tos, levando aos lugares mais isolados geograficamente, para que 
propriedades sejam fiscalizadas e analisadas com maior frequência. 
Outro ponto, seria acerca da punição, quando a retirada da proprie-
dade de domínio do proprietário, quando se observa irregularidades, 
não há trabalho para ser realizado.

Citando esse exemplo de punição, tal ato é de proposta da 
emenda constitucional 81/2014 sobre trabalho escravo que pune com 
expropriação rural quem pratica tal crime. Porém, é de conhecimento 
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que essa questão está estritamente ligada a política e, com isso, o 
Presidente Jair Bolsonaro (2021) declarou que a emenda não será 
regulamentada em seu governo, visto que a propriedade privada pode 
ser tocada e se tornar vulnerável. Por meio disso, outra uma significa-
tiva mudança seria a implementação, por exemplo, da CPI do trabalho 
escravo cujo relatório final não foi concretizado. 

A inovação, o avanço, a necessidade de ganhos rápidos, prá-
ticos e a urgência por lucratividade gera, em diversos âmbitos, a am-
bição e a ganância, seja nos grandes proprietários de terra ou nos 
três poderes, explorando os vulneráveis cada vez mais, tornando-os 
mais próximo da linha da miséria. Reduzir desigualdades na realidade 
nunca se torna pauta interessante e ativa para quem está no poder.
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RESUMO
O presente artigo aborda sobre o momento de instabilidade constitu-
cional que assola o Brasil. O clima desarmônico entre alguns mem-
bros dos Poderes constituídos – além dos reiterados choques aos 
preceitos constitucionais –, lança uma inevitável analogia ao “Teatro 
do Absurdo” (gênero artístico reconhecido por suas peculiares carac-
terísticas). Buscou-se, assim, refletir acerca deste momento históri-
co enfrentado pelo Estado Democrático de Direito e sua Lei Maior, a 
Constituição Federal onde utilizou-se a metodologia bibliográfica com 
coleta de dados qualitativa. 
Palavras-chave: Constituição Federal; Teatro do Absurdo; Crise Po-
lítica; Covid-19; Estado Democrático de Direito.

ABSTRACT
This article aims to contextualize the moment of constitutional in-
stability that plagues Brazil. The disharmonious atmosphere among 
some members of the constituted Powers – in addition to the repeated 
clashes with constitutional precepts –, launches an inevitable anal-
ogy to the “Theatre of the Absurd” (an artistic genre recognized for 
its peculiar characteristics). Thus, we sought to reflect on this historic 
moment faced by the Democratic State of Law and its Major Law, the 
Federal Constitution, which used the bibliographic methodology with 
qualitative data collection.

1  Pós-graduado em Inteligência Criminal. Agente de Polícia - PCSC. Graduando em 
Direito (Univali).
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Introdução

Uma das finalidades da Arte é proporcionar ao espectador uma 
espécie de “espelho crítico”, cujo reflexo – aliado ao senso pessoal de 
julgamento –, permite analisar e compreender fatos e acontecimentos 
reais sob a ótica do sábio paralelo que o mundo artístico exprime, 
como bem defendia Michel Ragon.2 Eis que dessa manifestação uni-
versal, singulares são as ideias, sensações e emoções transmitidas, 
sendo – quase que unanime, apenas –, a conclusão de que é mais 
fácil senti-la a defini-la (a Arte). 

Contudo, talvez, se há que se chegar próximo a um conceito 
do que é Arte, que se utilize, então, das palavras de Georges Duby:3 
“A Arte é a expressão da sociedade no seu conjunto: crenças, ideias 
que faz de si e do mundo. Diz tanto quanto os textos do seu tempo, 
às vezes até mais”. E é justamente desse “dizer até mais” que se diz 
muito! Entretanto, para que se possa “beber” desta conexão entre 
Arte e realidade, são necessárias doses de predisposição, sensibi-
lidade e “espelho crítico”. Afinal, raramente a ordem é cronológica; 
fortuitamente, ela é clara e nem sempre este lastro intelectual neces-
sário para compreendê-la é desenvolvido por quem a consome.

Por vezes, a Arte sobe ao palco da realidade e é encenada 
sem que os “atores do agora” desejem tal espetáculo, pois – parado-
xalmente –, eles repudiam o próprio enredo. Inclusive, se a Arte fosse 
mera caricatura da vida, Oscar Wilde não diria a célebre frase: “a vida 
imita a Arte muito mais do que a Arte imita a vida”.4 

Neste diapasão, propõe-se aqui, de forma dedutiva, por meio 
da metodologia bibliográfica com coleta de dados qualitativa, a exata 

2  Michel Ragon foi um escritor, historiador e crítico de arte e literatura francês. (1924 
– 2020). RAGON, M. Da crítica considerada como uma criação. São Paulo: Pers-
pectiva, 1979.
3  George Michael Claude André Duby foi um historiador e professor francês (1919 
– 1996). POIRRIER, Philippe. Les enjeux de l’histoire culturelle. Paris: Le Seuil, 
2004.
4  Frase do ensaio: “A decadência da mentira” (1891). WILDE, O. A decadência da 
mentira e outros ensaios. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2021.
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conversação da arte com a vida, mormente ao período de instabili-
dade constitucional vivenciado no país. Deste modo, tem-se por ob-
jetivo – através da análise dos cenários político e jurídico –, observar 
um futuro carregado de certa previsibilidade, no mínimo, preocupante 
ante as manifestações afrontosas entre alguns membros dos Poderes 
constituídos.

Outrossim, a problemática apresentada perpassa a nociva e 
imprudente invasão das atribuições que cada Poder constituído exer-
ce, questionando seus reflexos e consequências constitucionais, além 
de traçar um paralelo de todo o cenário brasileiro atual com o gênero 
artístico “Teatro do Absurdo”.  

O PARALELO ENTRE O TEATRO DO ABSURDO E O DIREITO

Na esteira do pensar sobre o que é Arte e o que é “a” Arte do 
filosofar acerca do porquê dessa ou daquela premissa ir ao encontro 
do Direito e, também, de que modo tudo isso pode ir de encontro aos 
ditames legais, sobram motivos para traçar um acareamento prático-
-ideológico entre a Arte contida no “Teatro do Absurdo” e os capítulos 
constitucionais (ou nem tanto assim) da fatídica atualidade brasileira.

Realidade essa, que expõe verdadeiras afrontas às regras 
contidas na Carta Magna, potencializadas por uma crise mundial em 
decorrência da Covid-19. Essa pandemia que colocou à prova não 
apenas a capacidade de gestão dos líderes públicos, mas que tam-
bém evidenciou a forma como são interpretados (neste emaranhado 
de problemas sanitários e sociais) o próprio conceito de Estado De-
mocrático de Direito e a sua Lei Maior. Além disso, com forte apelo e 
incitação popular.

Mas transcorrendo a respeito daquele estilo cultural tão pecu-
liar aqui referenciado (e porque não, também reverenciado), não se 
pode prescindir em melhor explicá-lo.

Uma vez criada no final da década de 1950 pelo jornalista de 
origem húngara, mas radicado na Inglaterra, Martin Esslin,5 a expres-

5  Martin Julius Esslin foi um produtor, jornalista, crítico e professor de arte dramática. 
Criador do gênero “Teatro do Absurdo” (1918 – 2002). ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTU-
RAL. Teatro do Absurdo. São Paulo: Itaú Cultural, 2021. Disponível em: http://enci-
clopedia.itaucultural.org.br/termo13538/teatro-do-absurdo. Acesso em: 04 set. 2021.

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo13538/teatro-do-absurdo
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo13538/teatro-do-absurdo
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são “Teatro do Absurdo” buscou condensar obras cuja dramaturgia 
divergisse daquelas tidas como tradicionais à época.

Neste sentido, como ponto central, tais peças reuniam uma 
abordagem excêntrica a temáticas existencialistas e, assim, busca-
vam expressar aquilo que acontece quando a própria existência hu-
mana é considerada sem propósito: a ruptura do diálogo!

Não obstante, contextualizado em tempos de pós-segunda 
guerra mundial, o “Teatro do Absurdo” permeava um ambiente onde, 
através da Arte tragicômica, buscava-se retratar as agruras de uma 
sociedade moderna em crise, mormente à fragilidade de valores éti-
cos e morais (postos e impostos) durante a segunda metade do sécu-
lo XX, que a história humana contou.6

Salienta-se, também, que suas personagens detêm postu-
ras discrepantes à normalidade por meio dos seus comportamentos 
desarrazoados que, ao cabo, revelavam ações inesperadas e – na 
contramão e contradição da obviedade –, nada convencionais. Eis, 
decerto, motivo que o tornou tão aclamado.

E justamente em oposição aos enredos comumente conheci-
dos – onde se tem delimitados o início, meio e fim de uma obra –, o 
“Teatro do Absurdo” ostenta peças imprevisíveis e desenhadas entre 
as colunas de um amontoado de acontecimentos inabituais, cuja exis-
tência de elementos fantasiosos e devaneadores são pilares do con-
texto poético proposto; dificultando, inclusive, a compreensão da nar-
rativa (como na vida, no texto e na atualidade dos acontecimentos).

O ENREDO DE UMA REALIDADE BRASILEIRA

Como na magia de um carrossel, a história se repete. Após 
uma das maiores operações policiais desnudar um complexo arca-
bouço de corrupção entranhado no seio da administração pública fe-
deral, foi travada uma das mais emblemáticas batalhas jurídicas bra-
sileiras. 

Tamanha repercussão e espetacularização do devido proces-
so legal inflamou, politicamente, os ânimos já exaltados. E toda essa 
pirotecnia midiática acarretou no início da nociva, sob todos os aspec-

6  Ibid.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Existencialismo


81

tos, guerra do “nós contra eles”. Instituiu-se quase que à força, uma 
falaciosa e constrangedora vinculação da bandeira nacional a um de-
terminado “lado”; a uma determinada figura pública tida como opção 
do “bem contra o mal”. Desse modo, orgulhar-se do símbolo maior da 
nação brasileira passou a atestar aos desavisados, uma espécie de 
“posicionamento político ideológico culposo”. Inclusive, manifestan-
do-se em sua rede social sobre tal contexto, o historiador e professor 
Leandro Karnal assim discorreu sobre essa temática:

Ao estabelecer o ‘nós’ contra ‘eles’, o ódio cria um ele-
mento de identidade, um lugar aquecido no mundo. Eu 
sou o puro bem e busco amparo no grupo que pensa 
como eu como eco e ressonância. Os outros? São o lado 
ruim da sociedade e tudo seria perfeito se fossem elimi-
nados, pensa aquele tomado pela raiva. O ódio estimula 
um narciso infantilizado e carente que detesta a contra-
dição. O ódio é muito perigoso, porém, uma das maio-
res zonas de conforto já inventadas pelo ser humano. O 
drama do ódio é que ele dá sentido ao vazio, cria grupos 
e me poupa do trabalho de pensar. Em resumo: o ódio 
é uma droga altamente viciante. (adaptado de KARNAL, 
Leandro. Todos contra todos: o ódio nosso de cada dia).7

No mesmo sentido, um dia após o povo brasileiro celebrar o 
199º dia da independência, o Ministro Presidente do Supremo Tribu-
nal Federal declarou no plenário da Suprema Corte que: “A convi-
vência entre visões diferentes sobre o mesmo mundo, é pressuposto 
da democracia que não sobrevive sem debates sobre o desempenho 
dos seus governos e de suas instituições.”8 

Assim como um rio que deságua no mar, o que se percebe 
no Brasil (em se tratando de aclamação popular), é o nascimento de 
um estereótipo caricato tido, por muitos, como “salvador da pátria”; 
ou, simplesmente, alguém cujas propostas estariam (na visão des-
tes muitos) “acima de tudo” ou de qualquer suspeita ou contestação. 
E quanto aos que “ousam” discordar desse viés, ou que apenas o 

7  KARNAL, Leandro. Todos contra todos: o ódio nosso de cada dia. Rio 
Grande do Sul, 07 set. 2021. Instagram: @leandro_karnal. Disponível em: 
https://www.instagram.com/leandro_karnal/. Acesso em: 13 set. 2021.
8  FUX, Luiz. Pronunciamento do Ministro Luiz Fux no plenário do STF, 
em 08/09/2021. 2021. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/. Acesso em: 13 
set. 2021.
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questionam, como rege a democracia, recebem uma rotulação hostil 
e impublicável.

E foi exatamente esse o ponto coadunado pelo Excelentís-
simo Sr. Ministro, Luiz Fux, nesta outra passagem do seu mesmo 
pronunciamento no STF, em 08/09/2021, já anteriormente elencado:

A crítica institucional não se confunde, e nem se adequa, 
com narrativas de descredibilização do Supremo Tribunal 
Federal e de seus Membros, tal como vem sendo grave-
mente difundidas pelo chefe da nação. Ofender a honra 
dos ministros, incitar a população a propagar discursos 
de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal 
e incentivar o descumprimento de decisões judiciais são 
práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis em res-
peito ao juramento constitucional que todos nós fizemos 
ao assumirmos uma cadeira nesta corte.9 

Interessante destacar, ainda, que – no ponto –, segundo a própria 
definição criada pelo idealizador do “Teatro do Absurdo”, Martin Esslin:

O teatro do absurdo se esforça por expressar o sentido 
do sem sentido da condição humana, e a inadequação 
da abordagem racional, através do abandono dos instru-
mentos racionais e do pensamento discursivo e o realiza 
através de uma poesia que emerge das imagens concre-
tas e objetificadas do próprio palco.10

Justamente aqui, qualquer semelhança com os tempos expe-
rienciados no Brasil, momento no qual a gestão da crise pandêmica 
não só destoa, como caminha na contramão do mundo; da clara ci-
zânia ideológica entre os Poderes constituídos; do constante atrito 
entre normas; do conflituoso e arriscado uso de princípios do Direito 
para justificar (ou arguir) “razões desarrazoadas”; do aviltamento a 
preceitos basilares de uma democracia; e, não obstante, da dúvida 
de alguns sobre o que seria um Estado Democrático de Direito, que 
estas não são meras coincidências às características do “Teatro do 
Absurdo” tupiniquim.

Se o grande jurista e advogado Heráclito Fontoura Sobral Pin-
to fosse vivo, certamente daria bons conselhos a todos os atores que 

9  FUX, op. cit.
10  ESSLIN, Martin. O teatro do absurdo. Trad. Barbara Heliodora. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1968.
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conduzem o país. Por sorte, ainda em vida, no avançar da sabedoria 
dos já ultrapassados noventa anos, Sobral Pinto deixou (em entrevis-
ta) um recado aos jovens:

Eu conheci um mundo organizado juridicamente. Após a 
primeira guerra mundial, tudo isso se alterou. A violên-
cia entrou no mundo. Um mundo onde o direito não mais 
funcionava, onde não havia mais nenhum respeito pela 
lei. O que mandava era a força. Então, os moços de hoje 
estão neste clima. Eles acham que a força, que a violên-
cia é quem comanda. Não! Isso é uma transição. Uma 
transição funesta, perigosa!
Eles devem lutar para que se volte àquela concepção an-
terior à Primeira Guerra Mundial, em que o Direito é que 
realmente geria e governava a atividade do homem na 
vida privada e na vida pública, nas empresas e em toda 
parte. O direito era uma realidade. Ninguém ousava des-
respeitá-lo. Então, essa é a mensagem: eu conheci este 
mundo. Se ele existiu, ele pode voltar a existir. 
Então, aí que eu digo aos moços: Trabalhem, não com 
violência. Trabalhem através da palavra, do raciocínio, 
do argumento, No sentido de convencer a todos que de-
vem realmente organizar o seu país dentro de uma orga-
nização jurídica perfeita, em que os três poderes funcio-
nem livremente se respeitando mutuamente.11

A (IN)CONSTITUCIONALIDADE EM DEFESA DA DEMOCRACIA 

Não raras vezes, de forma descrente, indaga-se quanto à 
realidade (e veracidade) dos fatos dessa narrativa protagonizada por 
aqueles que têm, justamente, o compromisso de zelar pela Constitui-
ção Federal. Afinal, como pode tamanha voracidade em dar sentido 
às próprias interpretações do texto legal no afã de provar justamente 
o contrário do que se fala? Descumprir a Constituição alegando estar 
defendendo-a é, no mínimo, inquietante!

Oportunamente, cita-se mais um trecho do pronunciamento 
feito pelo Presidente do STF, Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, em 
08/09/2021:

Infelizmente, tem sido cada vez mais comum que alguns 
movimentos invoquem a democracia como pretexto para 
promoção de ideais antidemocráticos. Estejamos atentos 

11  SOBRAL, o homem que não tinha preço. Direção: Paula Fiuza. Produção: Casé 
Filmes e Canal Laranja. Rio de Janeiro: Art Films, 2012.
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a estes falsos profetas do patriotismo que ignoram que 
democracias verdadeiras não admitem que se coloquem 
o povo contra o povo ou o povo contra as suas institui-
ções. Todos sabemos que quem promove o discurso do 
nós contra eles não propaga democracia, mas a política 
do caos.12

Paralelo a isso, o que dizer então, da desarmoniosa relação 
entre os Poderes (tão condenada por Sobral Pinto) que, semanal-
mente, criam fatos novos para medirem – veja só –, seus poderes. 
Estes, outorgados pelo povo e que, em completa dissonância com o 
texto legal, deveriam ser harmoniosos entre si:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmôni-
cos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.13

Ao povo, incrédulo, pairam na sofreguidão dos dias, inúmeros 
pontos a serem questionados, no tocante aos reflexos dessa crise 
“social, política, sanitária, institucional e constitucional” que avilta, so-
bremaneira, os direitos e garantias fundamentais esculpidos a duras 
penas em 1988.

Nesta toada, ao se descortinar uma tragicômica peça em cartaz 
no país, já é possível ver, ouvir e sentir os vestígios deixados pelo “Teatro 
do Absurdo” nas cenas do agora. Cenas que ganham novos atores que 
buscam externar suas insatisfações com o rumo dos acontecimentos; 
com o horizonte que se avizinha; com os próximos atos dessa peça.  

O Conselho dos Tribunais de Justiça e o Colégio de Presi-
dentes de Tribunais de Justiça do Brasil, em nota, expuseram suas 
impressões sobre esse momento de turbulência constitucional:

12  FUX, op. cit.
13  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 13 
set. 2021.
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O Conselho dos Tribunais de Justiça e o Colégio de Pre-
sidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, fiéis às suas 
tradições republicanas, vêm reafirmar seu compromisso 
com a preservação do Estado Democrático de Direito e 
com a necessária harmonia e independência entre os 
Poderes. E repelir toda e qualquer conduta que estimu-
le desrespeito a decisões judiciais, pois isso estaria na 
contramão do que dispõe a Constituição Federal, além 
de macular o regime democrático, o que é inadmissível! 
Por fim, reafirmar, também, a convicção de que, numa 
democracia, é o Supremo Tribunal Federal o guardião e o 
intérprete máximo da Constituição Federal, sendo impe-
rativo que exerça a sua jurisdição com tranquilidade e in-
dependência, condições imprescindíveis, que também se 
estendem aos demais Tribunais, juízes e juízas do Brasil, 
para que as decisões judiciais possam ser efetivas, jus-
tas e o País mereça credibilidade internacional.14

O PRELÚDIO DO FIM

Nessa odisseia entre a Arte e o Direito, aqui retratada, denota-se 
que entre os elementos que constituem a linguagem teatral estão: as 
personagens, o cenário, a música e os objetos de cena.15 Curiosamente, 
no ano de 2014, numa espécie de Prelúdio, o Prof. Dr. Jacinto Nelson de 
Miranda Coutinho era provocado sobre um “roteiro” parecido ao atual:   

Diante de uma situação de tal monta, de todo caótica, 
qual o caminho a se adotar? Desistir ou lutar? 
A resposta parece evidente, mas não tem sido assim. 
Embaralhadas as coisas pela complexidade e fustigados 
pela pressa de se ver tudo resolvido “para ontem” (isso 
seria um sintoma dos tempos em que se vive?), muitos 
têm procurado soluções alternativas, algumas com real 
brilho, sem embargo de que tudo se possa estar fazen-
do em detrimento dos fundamentos e, pior – porque mais 
difícil de perceber – dos fundamentos dos fundamentos.
Por isso, atenção, muita atenção. É preciso ter paciên-
cia; que se não concilia com resignação. Afinal, esperan-
ça é de democracia; e ela, seja lá em que face se apre-
sente, não é nunca o que se quer e sim sempre o que 

14  CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA; COLÉGIO DE PRESIDENTES DE 
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL. Nota Oficial. Disponível em: https://www.tjrs.
jus.br/static/2021/09/Nota-Oficial-Conselho-e-Codepre1.pdf. Acesso em: 13 set. 2021. 
15  GOIÂNIA. Prefeitura Municipal. Viagem às Américas. Disponível em: https://sme.
goiania.go.gov.br/conexaoescola/ensino_fundamental/viagem-as-americas/. Acesso 
em: 13 set. 2021.

https://www.tjrs.jus.br/static/2021/09/Nota-Oficial-Conselho-e-Codepre1.pdf
https://www.tjrs.jus.br/static/2021/09/Nota-Oficial-Conselho-e-Codepre1.pdf
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se conquista. Por isso é preciso muita paciência, tanto 
quanto resistência para não se desistir nas primeiras ou 
mesmo nas mais duras dificuldades; e luta porque, no 
jogo pela democracia, muitos não querem saber de fair 
play, começando por aqueles que, como diziam os roma-
nos, pensam-se em um lugar de legibus solutio. Trata-se, 
portanto, de uma receita amarga, de luta dura; mas é a 
que se pode ter se não se quiser fazer a racionalidade ou 
manter tudo como está ou – pior – fazer um novo sistema 
que seja igual ao que se quer superar.16

E da forma como os indícios e resquícios do “Teatro do Absur-
do” ecoam, eis que em outra oportunidade, desta vez em 2016, nova-
mente alerta o Professor Doutor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho:

O problema da Moral, assim, não é ela em si e sim a 
individualização com a qual se apresenta, de todo fluida 
e de pouco controle.
Pior mesmo, é o que se passa com aqueles que, a par-
tir desse lugar solitário, querem ser os moralizadores e 
usando suas posições imaginam consertar o mundo, não 
raro impondo aos outros aquilo que têm como padrão.
Ao afirmar que são figuras diferentes (ou mesmo opos-
tas), distinguiu-os dizendo que o “homem moral se impõe 
padrões de conduta e tenta respeitá-los, ao passo que 
o moralizador quer impor ferozmente aos outros os pa-
drões que ele não consegue respeitar.
O escopo é a vitória a qualquer custo. Sintomático, por-
tanto, que se pretenda relativizar todas as regras e prin-
cípios, de modo que possam servir ao intérprete da forma 
mais adequada às suas necessidades; e mesmo que se 
tenha que avançar contra textos com alta substancialida-
de como os da Constituição Federal.17

16  Texto parcialmente apresentado em palestra proferida no Seminário de 
Direito Penal, Criminologia e Processo Penal em homenagem a Winfried 
Hassemer, na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ), 
em 21/03/2014. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Por que sustentar 
a democracia do sistema processual penal brasileiro? 2015. Disponível 
em: https://emporiododireito.com.br/leitura/por-que-sustentar-a-democracia-
-do-sistema-processual-penal-brasileiro. Acesso em: 13 set. 2021.
17  COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Direito e Psicanálise: interlocuções a 
partir da literatura. Florianópolis: Empório do Direito, 2016.

https://emporiododireito.com.br/leitura/por-que-sustentar-a-democracia-do-sistema-processual-penal-brasileiro
https://emporiododireito.com.br/leitura/por-que-sustentar-a-democracia-do-sistema-processual-penal-brasileiro
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O EPÍLOGO DO “ÓBVIO” 

E quando o público já se prepara para o fim do espetáculo, 
muitas vezes trágico, diante de uma extenuante apresentação, eis 
que o protagonista surge no tablado em uma cena inesperada e, de 
certa forma, inexplicável, a considerar todo o enredo desenvolvido até 
então. E na contramão do que assistiam – agora perplexos –, os es-
pectadores são, mais uma vez, surpreendidos pelo “Teatro do Absur-
do”! Qualquer semelhança com a realidade seria mera coincidência?

Coincidência ou não, se travamos até aqui um enlace entre 
Arte e Direito, nada mais justo do que promover mais um encontro 
através, agora, da música de João Nogueira, que por meio do sam-
ba “Vovô Sobral” datado de 1979, retratou Sobral Pinto na forma de 
crônica da vida suburbana naqueles tempos de contradições sociais:

O Vovô Sobral falou
 
Que o voto direto é o anseio do trabalhador 
Que esse é um direito que exige cada cidadão 
A escolha do novo chefe da nação

O Vovô Sobral falou 
Que o bravo soldado vai ver o seu real valor 
Agindo pelo bem do povo e sua proteção 
Assim como reza a constituição

Vovô Sobral 
Pra quem não conhece é um grande homem 
Tornou-se jurista de renome 
Patrono de todo tribunal

Vovô Sobral 
No alto dos seus 90 anos 
Reclama por direitos humanos 
Nas praças de cada capital

Pagou geral 
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Ele hoje é a razão que guia o povo 
Pois sendo o mais velho 
Hoje é o mais novo 
Herói da justiça nacional

Como eu gosto do vovô Sobral.18

Considerações Finais

E, por fim, o que dizer dessas idas e vindas da vida? Como 
resposta, novas indagações: e quando o palco da existência huma-
na carecer de significado ou, quem sabe, perecer por propósitos? E 
quando a racional conclusão der assento (ou aceno) à plateia do si-
lêncio?

Seguramente, o povo será, como na imagem que segue, a 
tragicomédia dentro do “Teatro do Absurdo”.

18  NOGUEIRA, João. Pelas terras do pau-brasil. 1979. Disponível em: https://www.
letras.mus.br/joao-nogueira/discografia/pelas-terras-do-pau-brasil-2005/. Acesso em: 
13 set. 2021.
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Figura 1 - Imagem da jornalista Sarah Teófilo, repórter da RecordTV, 
em Brasília no dia 07/09/2021.

Fonte: Sarah Teófilo.19
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RESUMO
A autora do presente artigo propõe uma análise do projeto constitucio-
nal, tendo como base o artigo 3º da CF/1988, inovação constitucional 
do texto de 1988. A partir de elementos, como estrutura do caput e 
incisos, iniciamos o estudo com um traçado histórico do dispositivo 
constitucional em comento. A metodologia utilizada é a combinação 
entre a revisão bibliográfica, descritiva, genealógica e dedutiva e a 
hipótese confirmada é: a interpretação simbiótica e dinâmica do con-
junto sistemático do artigo 3º da Constituição Federal de 1988 contém 
a prospecção futura do projeto constitucional da época; exploramos, 
igualmente, efeitos jurídicos e políticos relacionados ao dispositivo 
constitucional.
Palavras-chave: Direito constitucional; Direitos humanos; Direitos 
fundamentais; Direito e política.

ABSTRACT
The author of this article proposes an analysis of the constitutional 
project, based on Article 3 of the CF/1988, constitutional innovation of 
the 1988 text. Based on elements, such as the structure of the caput 
and items, we started the study with a historical tracing of the consti-
tutional device in comment. The methodology used is the combination 

https://orcid.org/0000-0003-0697-7341
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between the bibliographic, descriptive, genealogical and deductive 
review and the confirmed hypothesis is: the symbiotic and dynamic 
interpretation of the systematic set of Article 3 of the Federal Cons-
titution of 1988 contains the future prospection of the constitutional 
project of the time; we also exploit legal and political effects related to 
the constitutional provision.
Keywords: Constitutional law; Human rights; Fundamental rights; 
Law and politics.

Introdução

O texto Constitucional de 1988 inova ao dispor sob o “Título 
I – Dos Princípios Fundamentais”1  o artigo 3º2  composto por disposi-
ções normativas latu sensu (regras e princípios).

Diga-se ainda, que tanto o corpo do texto Constitucional de 
1988 como os dispositivos (caput e incisos) que compõem o artigo 
constitucional, em análise, constituem individualmente e em conjunto 
um sistema. Dessa forma, mesmo sofrendo o corte metodológico ora 
proposto e que possibilita a análise desenvolvida, as normas latu sen-
su são passíveis de integração e interpretação.

O dispositivo constitucional tratado dispõe sobre os objetivos 
essenciais ao Estado Democrático Brasileiro sendo em si conjunto 
dinâmico, simbiótico em tensão reflexiva contínua de seu caput e inci-
sos conjugados, que contém normas latu sensu destinadas ao Estado 
(em sentido amplo), sociedade e indivíduos. Nesse escopo, vemos 
a criação de imperativo de tutela ao Estado3, regras e princípios, de 

1 Constituição da República Federativa do Brasil, in https://www2.senado.leg.br/
bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf, página 12, acesso 
04.11.2021.
2  “Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I–
construir uma sociedade livre, justa e solidária; II–garantir o desenvolvimento nacio-
nal; III–erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; IV–promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.” Constituição da República 
Federativa do Brasil, in https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/
CF88_Livro_EC91_2016.pdf, página 12, acesso 04.11.2021.
3  SARLET, Ingo Wolfagang. A eficácia dos direitos fundamentais – Uma teoria geral 
dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional, 11 edição, revista e atualiza-
da. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, passim.

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf,
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf,
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf
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aplicação vertical (Estado-sociedade), assim como horizontal (socie-
dade-sociedade)4.

Tratamos, então, de dispositivo que cria normas (latu sensu) 
tanto para o Estado como para sociedade e indivíduos. A análise do 
caput e incisos contidos no conjunto expresso do artigo 3º é o foco 
dos estudos deste artigo, que parte da hipótese de que o conjunto 
sistêmico do artigo constitucional em comento contém a prospecção 
constitucional do futuro a partir da qual deve se desenvolver tanto 
Estado, sociedade como pessoa.

Dessa forma, produz-se este estudo, que se justifica através 
de contribuição doutrinária acerca da temática. 

O problema da pesquisa constitui análise hermenêutica do 
conteúdo do artigo analisado.

O estudo é composto de introdução e capítulo único, no qual 
são passados em revista elementos, conceitos e estruturas do caput 
e incisos do artigo 3º da Constituição Federal de 1988.

O capítulo também trata da interpretação constitucional explo-
rando correntes; aqui nos alinhamos às teorias que contemplam a 
dupla natureza da norma: divisão entre princípios e regras5.

Finaliza com a conclusões; conclusões, que reafirmam a hipó-
tese inicial traçada, i) que o conjunto sistêmico do artigo constitucional 
em comento contém a prospecção constitucional do futuro; ii) contém 
o projeto constitucional do texto de 1988; iii) a partir do qual deve se 
desenvolver tanto Estado, sociedade como pessoa; iv) que o disposi-
tivo igualmente normatiza o presente constitucional; v) que o dispositi-

4  Em combinação, principalmente, das teorias de GUERRA FILHO, Willis Santiago. 
Ensaios de Teoria Constitucional, 2ª edição. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2018 e 
SARLET, Ingo Wolfagang. A eficácia dos direitos fundamentais – Uma teoria geral dos 
direitos fundamentais na perspectiva constitucional, 11 edição, revista e atualizada. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012.
5 Principalmente: ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2ª edição. São 
Paulo: Malheiros, 2017.; CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria 
da constituição. Portugal: Almedina, 2018.; DWORKIN, Ronald. Levando os direitos 
a sério. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2020.; GUERRA FILHO, Willis Santia-
go. Ensaios de Teoria Constitucional, 2ª edição. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2018.; 
SARLET, Ingo Wolfagang. A eficácia dos direitos fundamentais – Uma teoria geral dos 
direitos fundamentais na perspectiva constitucional, 11 edição, revista e atualizada. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012.; BARROSO, Luís Roberto. O direito 
constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da constituição 
brasileira. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.
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vo impõe normas latu sensu para atividade estatal e individual, dessa 
forma cria tanto imperativo de tutela (perspectiva objetiva da norma) 
ao Estado como condutas obrigatórias para tecido social como um 
todo; vi) que o artigo 3º contém regras e princípios; vii) que a Cons-
tituição Federal de 1988 impõe limites formais e materiais aplicáveis 
tanto ao Direito (sistema jurídico) como para a Política.

1 – O artigo 3º da Constituição Federal de 1988, efeitos sistêmi-
cos – presente e futuro do projeto constitucional

O caput e incisos do artigo 3º da Constituição Federal de 1988 
dispõem sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil, insertos no Título I do texto constitucional, que, por sua vez, 
estipula os princípios, igualmente, fundamentais: 

Título I 
Dos Princípios Fundamentais
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de ori-
gem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.6 

O dispositivo em comento é uma inovação constitucional do 
texto de 1988, importa dizer que não encontra paralelo normativo nas 
constituições brasileiras anteriores, nesse sentido Gilmar Mendes e 
Adilson Leal, traçam escorço histórico que retrata as discussões le-
gislativas, resgatando sua origem através também do projeto e ante-
projeto constitucional.7

6 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 
1988. Brasília, DF: Senado Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 06 ago. 2021.
7 “O dispositivo não encontra correspondência nas Constituições brasileiras anterio-
res, e sequer compunha Anteprojeto da Comissão Provisória de Estudos Constitucio-
nais, presidida pelo jurista e senador constituinte, eleito em 1986, Afonso Arinos de 
Melo Franco, texto que influenciou os trabalhos de redação da Constituinte. No primei-
ro anteprojeto de Constituição concebido no âmbito da Assembleia Nacional Consti-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Dessa forma, um construto constitucional original e positivado, 
a partir do texto constitucional de 1988; a Constituição cidadã, inovou 
ao impor, via conjunto normativo composto pelo artigo 3º, objetivos 
(normas latu sensu) deontológicos fundamentais a todas as esferas 
do poder (executivo, legislativo e judicial: limitações materiais e for-
mais). Importa considerar que essa constituição forjada do sofrido 
processo histórico pátrio de ruptura com regime ditatorial e valoriza-
ção da dignidade humana, pano histórico de sua gestação. 

Como texto fundante do sistema jurídico é ápice normativo, 
vetor axiológico e normativo latu sensu, cogente ao mesmo. Igual-
mente, o texto constitucional integra os sistemas jurídico e político, é 
pacto formativo das estruturas sociais, nesse sentido Agra.89

tuinte, elaborado pelo relator Bernardo Cabral, da Comissão de Sistematização, os 
aspectos que hoje integram o art. 3º estavam referidos esparsamente. No anteprojeto, 
os arts. 6º e 7º são os dispositivos cujos conteúdos e estruturas mais se aproximam 
do texto aprovado no art. 3º. O art. 6º arrolava finalidades internas fundamentais do 
Estado brasileiro e o art. 7º dispunha sobre as tarefas fundamentais do Estado (texto 
do Anteprojeto do Relator disponível em: http://www.camara.gov.br/internet/constitui-
cao20anos/DocumentosAvulsos/vol-219.pdf. Acesso em: jul. 2018). Depois de 20.790 
emendas apresentadas, o relator apresentou o primeiro substitutivo (LIMA, João Al-
berto de Oliveira; PASSOS, Edilenice; NICOLA, João Rafael. A gênese do texto da 
Constituição de 1988, v. I. Brasília: Senado Federal, 2013, p. 20), no qual o art. 4º 
já elencava como tarefas fundamentais do Estado: i) garantir o desenvolvimento e a 
independência nacionais; ii) empreender por etapas planejadas a erradicação da po-
breza e a redução das desigualdades sociais e regionais; e iii) promover a superação 
dos preconceitos de raça, sexo, cor, idade e de todas as outras formas de discrimina-
ção (texto do primeiro substitutivo do relator disponível em: http://www.camara.gov.br/
internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-235.pdf. Acesso em: jul. 2018). A 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária compunha o art. 1º do Substituti-
vo. No segundo substitutivo, o teor do dispositivo (já art. 3º) permaneceu praticamente 
idêntico, salvo quanto ao caput, que passou a anunciar os “objetivos fundamentais 
do Estado”. Manteve-se a redação no chamado Projeto A, que se seguiu ao segundo 
substitutivo. Somente no início do 2º turno, com o Projeto B, a redação assumiria os 
contornos finais, com o caput enunciando “os objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil” e com o deslocamento de construir uma sociedade livre, justa e 
solidária do art. 1º para o art. 3º, inicialmente para o inciso II, e só então, já no Projeto 
C, para o inciso I.” MENDES, Gilmar Ferreira; LEAL, Adisson. Artigo 3º. In: MORAES, 
Alexandre et al. Equipe Forense (org.). Constituição Federal Comentada. Rio de 
Janeiro: Forense, 2018, p. 23.
8 “Nasce fruto do ocaso da ditadura militar que enlutou o Brasil por mais de duas déca-
das. Apresenta-se como caudatária do Movimento das Diretas Já, a maior mobilização 
popular ocorrida na nossa história, representando o sonho por um país democrático 
e justo, acalentando a perspectiva de proporcionar aos cidadãos condições materiais 
mínimas, independentemente de sua classe social.” AGRA, Walber de Moura. A Cons-
tituição Cidadã como pacto vivencial da sociedade. In: BONAVIDES, P.; MIRANDA, J.; 
AGRA, W. M.; PINTO FILHO, F. B.; RODRIGUES JÚNIOR, O. L. e (coord.). Comen-
tários à Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 18.
9 “Quando se assevera que ela desempenha a função de pacto vivencial da socie-
dade, tenciona-se afirmar que o Texto de 1988 é a base estrutural da sociedade, o 
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Os incisos e caput do artigo 3º da Constituição Federal inte-
gram o corpo material e formal do texto constitucional, inserto, ine-
xoravelmente, no conjunto formativo do conteúdo material e formal 
constitucional positivado. De igual sorte, há limitações materiais e 
formais à atividade política; com imposição de direcionamento, limi-
tes (materiais e formais) ao desenvolvimento de políticas públicas e 
estruturação formativa social. Hesse (HESSE, 1991) traz igualmente 
lições indeléveis sobre teoria constitucional, rememorando sempre 
que há de existir uma correlação entre o texto escrito positivado, as 
estruturas e a realidade social impactada.10

Adicione-se que norma constitucional latu sensu (princípios e 
regras)11 é dinâmica, é texto vivo, no sentido adotado pela corrente 
norte americana da law in action, e living constitucion de Rehnquist12 
e Ackerman13. Nesse sentido dizer que o texto constitucional não 
pode ser encarado como texto dissociado da vivência social. Em sin-
tonia com Hesse, ao contrário, é norma viva que reflete a sociedade 
em suas transformações, garantida ainda sua função clássica (teoria 
material e processual da constituição) em instaurar, organizar e de-
terminar as estruturações do poder assim como suas funcionalidades 

alicerce sob o qual se erguem todas as demais instituições. Essa expressão denota 
que as normas que foram agasalhadas desempenham a função de força motriz, con-
tribuindo para a conformação do tecido social, no que evita fissuras e o desenvolvi-
mento de tensões. Constitui-se no mínimo denominador comum da sociedade, no 
núcleo normativo em que cada cidadão se reconhece como membro da coletividade.” 
AGRA, Walber de Moura. A Constituição Cidadã como pacto vivencial da sociedade. 
In: BONAVIDES, P.; MIRANDA, J.; AGRA, W. M.; PINTO FILHO, F. B.; RODRIGUES 
JÚNIOR, O. L. e (coord.). Comentários à Constituição Federal de 1988. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009, p. 17.
10 “A norma constitucional não tem existência autônoma em face da realidade. De-
vem ser contempladas aqui as condições naturais, técnicas, econômicas e sociais. 
A pretensão de eficácia da norma jurídica somente será realizada se levar em conta 
essas condições. A pretensão de eficácia de uma norma constitucional não se con-
funde com as condições de sua realização.” HESSE, Konrad. A Força Normativa da 
Constituição. Porto Alegre: Ed. Sérgio Antônio Fabris, 1991, p. 15-19.
11 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2ª edição. São Paulo: Ma-
lheiros, 2017.
12 REHNQUIST, Willliam H. The notion of a living constitution. Texas Law Review, v. 
54, n. 4, p. 693-706, 1976 Disponível em: https://www.ejtn.eu/Documents/About%20
EJTN/Independent%20Seminars/Human%20Rights%20BCN%2028-29%20April%20
2014/Rehnquist_Living_Constitution_HJLPP_2006.pdf. Acesso em: 06 ago. 2021.
13  ACKERMAN, Bruce. The living constitution. Harvard Law Review, v. 120, n. 7, 
p. 1.741, 2007. Disponível em: https://harvardlawreview.org/wp-content/uploads/pdfs/
ackerman.pdf. Acesso em: 06 ago. 2021.

https://www.ejtn.eu/Documents/About%20EJTN/Independent%20Seminars/Human%20Rights%20BCN%2028-29%20Apr
https://www.ejtn.eu/Documents/About%20EJTN/Independent%20Seminars/Human%20Rights%20BCN%2028-29%20Apr
https://www.ejtn.eu/Documents/About%20EJTN/Independent%20Seminars/Human%20Rights%20BCN%2028-29%20Apr
https://harvardlawreview.org/wp-content/uploads/pdfs/ackerman.pdf.
https://harvardlawreview.org/wp-content/uploads/pdfs/ackerman.pdf.
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(texto tanto político como jurídico), sob o enfoque de Alexandre de 
Moraes14. 

Se há algum “espírito” constitucional, no sentido empregado, 
a caracterização de cada época de Weber15, para a Constituição de 
1988, arriscamos em pautar como tal: a centralidade da dignidade 
humana e da democracia.  

Ulysses Guimarães, revela a forja espiritual do texto (trecho de 
discurso colacionado)16; imbricando o desenvolvimento de políticas 
públicas ao projeto constitucional contido no conjunto normativo do 
artigo 3º (limitação material e formal à atuação política).

 O princípio democrático, a liberdade, a dignidade humana, a 
igualdade (formal e material), a fraternidade e universalidade de direi-
tos são vetores axiológicos implicados nos incisos I e IV do artigo 3º, 
mas o dispositivo contém imperativo de tutela (perspectiva objetiva 
normativa) ao impor conduta obrigatória ao Estado, sociedade e pes-
soas que ultrapassa o conceito principiológico.

14 “O direito constitucional é um ramo do direito público, destacado por ser funda-
mental à organização e ao funcionamento do Estado, à articulação dos elementos 
primários do mesmo e ao estabelecimento das bases da estrutura política. Tem, pois, 
por objeto a constituição política do Estado, no sentido amplo de estabelecer sua es-
trutura, a organização de suas instituições e órgãos, o modo de aquisição e limitação 
do poder, através, inclusive, da previsão de diversos direitos e garantias fundamen-
tais. A formalização jurídica da constituição política de um Estado ocorre com a edição 
do Texto Constitucional elaborado pelo poder constituinte originário, com a missão 
de organizá-lo, bem como de criar os poderes constituídos destinados a reger os 
interesses de sua comunidade.”MORAES, Alexandre. Artigo 1º. In: MORAES, Alexan-
dre et al. Equipe Forense (org.). Constituição Federal Comentada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2018, p. 3.
15  WEBER, Max. Ensaios Sobre Sociologia. 5. ed. Tradução: Waltensir Dutra Re-
visão Técnica: Prof. Fernando Henrique Cardoso. Rio de Janeiro: Editora LTC, 1982.
16  “Após quase 500 anos – bradou Ulysses Guimarães, o projeto redime a geografia 
do Brasil. Nossa geografia é violentada pela concentração nacional de rendas e de 
competências [...]. A Constituição, com as correções que faremos, será a guardiã da 
governabilidade. A governabilidade está no social. A fome, a miséria, a ignorância, a 
doença inassistida são ingovernáveis. A injustiça social é a negação do Governo e 
condenação do Governo [...]. Repito, esta será a Constituição Cidadã. Porque recupe-
rará como cidadãos milhões de brasileiros [...]. Cidadão é o usuário de bens e serviços 
do desenvolvimento. Isso hoje não acontece com milhões de brasileiros, segregados 
nos guetos da perseguição social. Esta Constituição, o povo brasileiro me autoriza a 
proclamá-la. Não ficará como bela estátua inacabada, mutilada ou profanada. O povo 
brasileiro nos mandou aqui para fazê-la, não para ter medo. Viva a Constituição de 
1988! Viva a vida que ela vai defender e semear.’ CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. 
20 anos da Constituição Democrática de 1988. In: BONAVIDES, P.; MIRANDA, J.; 
AGRA, W. M.; PINTO FILHO, F. B.; RODRIGUES JÚNIOR, O. L. e (coord.). Comen-
tários à Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 30.
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O desenvolvimento econômico, equilibrado, no sentido de per-
mitir a redução de desigualdades sociais e regionais é imperativo de 
tutela Estatal, assim como, a viabilização e concretização tanto da in-
tegração econômica, como seu próprio acesso, esse possível a todos 
os membros formativos do tecido social (incisos II e IV), decorrente da 
obrigatoriedade do princípio-regra da igualdade (formal e material) e o 
combate concreto às desigualdades (inciso IV).

A topologia dos incisos e do caput do artigo 3º, dessa forma, 
implica e o conceitua como norma jurídica latu sensu (regras e prin-
cípios), impositiva e de observação obrigatória, tanto pelo Estado 
(imperativo de tutela) quanto pelos particulares, aplicação vertical e 
horizontal. 

A densidade normativa (alta, média ou baixa), conduz análise 
combinada às políticas públicas em curso (implementadoras do proje-
to constitucional), mensurada através dos índices oficiais adotados17  
no Brasil como os produzidos por organismos internacionais como a 
ONU para avaliação da situação concreta de efetividade e concretude 
do projeto constitucional ou projeção de futuro, previsto pelo conjunto 
do dispositivo em análise. 

O dispositivo é apontado como exemplo caraterístico do di-
rigismo constitucional pátrio, teoria de JJ Canotilho que prevê a li-
mitação material e formal do poder político, sujeito à obediência e 
restrições constitucionais. A atividade política sofre, nesse sentido, 
limitações materiais “direcionamento”, através da estipulação de nor-
tes obrigatórios, como exposto no parágrafo anterior (redução das 
desigualdades sociais, vedações de discriminações, a exemplo) im-
positivos e deontológicos para a concretização do caput e incisos do 
artigo 3º (imperativo de tutela), nesse sentido José Luiz Quadros de 
Magalhães18. 

17  “Art. 12. O índice de bem estar econômico conforme a metodologia do índice 
do capitalismo humanista, denominado ICapH, desenvolvido pelo Instituto do Capi-
talismo Humanista, passa a ser considerado de utilidade pública e instrumento de 
orientação de política pública no Munícipio de São Paulo.”, in: Câmara Municipal de 
São Paulo.  Lei nº 17.481, de 30 de setembro de 2020, http://documentacao.saopaulo.
sp.leg.br/iah/fulltext/leis/L17481.pdf, acesso em 20.11.2021, página 02.
18 “O artigo 3° da Constituição Federal de 1988 estabelece os objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil. No dizer de alguns teóricos, este dispositivo ca-
racteriza a Constituição dirigente. O professor português Joaquim Gomes Canotilho, 
preocupado com a efetividade da constituição dirigente, desenvolveu teoria que muito 

http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/leis/L17481.pdf
http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/leis/L17481.pdf
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O autor defende o “dirigismo”19 à atividade política, dessa for-
ma, a sistemática do artigo 3º, consiste em limite aplicável à mesma, 
logo imperativo20. Entenda-se, atividade política, como atividade fim 
de toda atuação estatal enquanto poder constituído.

Lenio Streck e Morais, corroboram a temática da limitação ma-
terial inclusive à função política do Estado ao mesmo tempo em que 
trazem à tona a questão da interpretação constitucional21. Diga-se, 

influenciou o Direito Constitucional brasileiro. Para o professor Canotilho, a Consti-
tuição dirigente está ao serviço do alargamento das tarefas do Estado, incorporando 
finalidades econômicas e sociais vinculantes das várias instâncias de regulação ju-
rídica. Desta forma, a política não é uma instância livre e desvinculada das normas 
constitucionais. Para o autor, existe uma direção político-constitucional permanente 
que estabelece limites para uma direção político-governamental (contingente) provi-
sória.” MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Artigo 3º. In: BONAVIDES, P.; MIRAN-
DA, J.; AGRA, W. M.; PINTO FILHO, F. B.; RODRIGUES JÚNIOR, O. L. e (coord.). 
Comentários à Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 33.
19  CANOTILHO, J. J. Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação ao Legislador. 
Coimbra: Coimbra Editora Ltda., 1994.
20  “A nossa Constituição Federal de 1988 consagra no Título VII da ordem econô-
mica e financeira o modelo econômico que claramente protege e incentiva as formas 
de ganho com o trabalho e limita as formas de ganho sem trabalho. Sendo o nosso 
sistema constitucional um sistema de capitalismo social, reconhecemos as quatro 
formas de ganho típicas do capitalismo: o salário (em sentido amplo como o ganho 
fruto do trabalho); o lucro (desde que advindo da livre concorrência e da livre-inicia-
tiva sem controle dos mercados); o juro (dinheiro gerando dinheiro sem trabalho); e 
a renda (ganho sem trabalho originário da propriedade). Destas quatro formas de 
ganho, nossa constituição, em uma leitura sistêmica, nos aponta a adoção de um 
sistema econômico constitucional que protege e incentiva as formas de ganho com o 
trabalho, protegendo o trabalho e a livre concorrência, e limitando as formas de ga-
nho sem trabalho, ao prever a função social da propriedade urbana e rural, a reforma 
agrária e, originariamente, a limitação dos juros anuais. É claro que este modelo é de 
observância obrigatória e limita as ações dos governos que não podem criar políticas 
econômicas contrárias à valorização do trabalho.” MAGALHÃES, José Luiz Quadros 
de. Artigo 3º. In: BONAVIDES, P.; MIRANDA, J.; AGRA, W. M.; PINTO FILHO, F. B.; 
RODRIGUES JÚNIOR, O. L. e (coord.). Comentários à Constituição Federal de 
1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 34.
21 “Em síntese, a Constituição brasileira não contém, ao contrário do que continha, 
na sua origem, a portuguesa, uma função normativo-revolucionária; mesmo assim ela 
incorpora um conjunto de objetivos que devem pautar e marcar toda a ação política 
do Estado, em todos os seus ambientes – executivo, legislativo e judiciário. Ou seja: o 
caráter compromissório do constitucionalismo vem expresso em sua opção finalística, 
a qual deve ser obtida pela persecução dos objetivos que indicam os fins da ação 
estatal, delimitando formal e substancialmente as decisões políticas. Além do mais, o 
estabelecimento de um conteúdo finalístico na Constituição de 1988 funciona como 
um critério da atividade hermenêutica de desvelamento do conteúdo constitucional, 
pelo qual todo e qualquer intérprete deverá observar, navegando nas águas cristalinas 
da opção constituinte.” STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Artigo 3º. 
In: CANOTILHO, J. J. G. e (org.). SARLET, I. W.; Streck, L. L.; MENDES, G. F. (co-
ord.). Comentários à Constituição do Brasil. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2018, p. 152.
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ainda, que a interpretação, temática complexa, comporta pluralidade 
de correntes e linhas a ponto de suscitar a frase de Arnaldo Sampaio 
de Godoy Moraes que há tantas possíveis na igual medida de quan-
tos intérpretes existem.22

Não se afasta a constatação da pluralidade de correntes na 
temática da interpretação constitucional, mas partindo da adoção de 
teorias que o conceitua como limite material e formal a todos os po-
deres, há um alinhamento natural às visões que se assemelham à 
interpretação, conforme a Constituição. 

Tudo para coadunar visão principiológica normativa que im-
plica em restrições materiais e formais a todas as esferas de ma-
nifestação do poder como asseveram em conjunto J. J. Canotilho, 
Gilmar Mendes, Ingo Sarlet e Lenio Streck, apesar das divergências 
existentes entre os autores citados, sendo esse um dos pontos de 
convergência.23

Ainda que se refute o dirigismo constitucional, a interpretação 
conforme a Constituição e a marca da ponderação principiológica 

22 “A interpretação da Constituição também é circunstância inevitável da vida nor-
mativa contemporânea, que aponta para várias questões, as quais transitam da fi-
xação da titularidade para a referida interpretação, para os métodos utilizados, com 
estações em conjunto de postulados, particularidades e possibilidades. Não se trata 
de espaço axiologicamente marcado pela neutralidade; esta última é inalcançável: o 
intérprete não transcende o conteúdo interpretado. A interpretação é produto intelec-
tual de quem interpreta: menos do que truísmo marcado por obviedades, a afirmativa 
justifica-se pela miríade de interpretações que textos constitucionais engendram e 
suscitam. Há tantas interpretações quantos intérpretes se tenham.” GODOY, Arnaldo 
Sampaio de Moraes. Interpretação Constitucional. In: BONAVIDES, P.; MIRANDA, J.; 
AGRA, W. M.; PINTO FILHO, F. B.; RODRIGUES JÚNIOR, O. L. e (coord.). Comen-
tários à Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 35.
23 “Por tudo isso, a Constituição (ainda) constitui. A Constituição é norma. Tem força 
normativa. Vincula. Os princípios valem. São deontológicos. Eis um passo à frente 
das fases do constitucionalismo liberal e social. E a democracia passa a ser algo que 
depende não somente da política, mas também do direito. Dizendo de outro modo: no 
novo paradigma, as Constituições passam a ser o ponto de estofo que liga a política e 
o direito. E para assegurar a aplicação desse novo paradigma, foi “inventada” a juris-
dição constitucional. Com isso, os debates e dilemas que atravessaram o século XX: 
democracia e constitucionalismo são compatíveis? Este é o estado da Arte que forjou 
o horizonte de sentido e animou os organizadores destes Comentários à Constituição 
do Brasil. O desafio: elaborar detalhado comentário, passadas mais de duas décadas 
da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, levando em conta 
os aspectos que criaram os pré-compromissos constituintes de nossa sociedade.” 
CANOTILHO, J. J. G. et al. Apresentação. In: CANOTILHO, J. J. G. e (org.). SARLET, 
I. W.; Streck, L. L.; MENDES, G. F. (coord.). Comentários à Constituição do Brasil. 
São Paulo: Saraiva Educação, 2013, p. 19.
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adotada e decorrente do próprio caput do artigo 3º, que expressa-
mente contempla a espécie conceitual dos princípios, decorre de uma 
pluralidade de correntes que convergem ao entendimento exposto, 
seja via diálogo das fontes ou neoconstitucionalismo, conceituado por 
J. J. Canotilho.24

Como convergência de uma pluralidade de correntes concei-
tuais e interpretativas: dirigismo, diálogo das fontes, neoconstitucio-
nalismo, fenomenológica entre outras, denota-se igualmente uma 
valorização dos princípios como norte ou vetor interpretativo e imposi-
ção de carga. Nesse sentido, a clara determinação do direcionamento 
tanto jurídico como político, que implica em restrição constitucional 
material a ambas atividades e exercício funcional dos poderes; é a 
marca de uma época: a ponderação de valores a substituir a interpre-
tação por subsunção simples da norma25.

24  “A Constituição Brasileira conseguiu elevar-se ao papel de norma jurídica funda-
mental. Neste contexto, parece mesmo legítimo afirmar que uma significativa corrente 
da juspublicística abraçou a cultura do neoconstitucionalismo (cf. Luís Roberto Barro-
so, Neo-constitucionalismo e constitucionalização do direito – o triunfo tardio do direito 
constitucional no Brasil, in Claudio Sousa Neto/ Daniel Sarmento, A constitucionaliza-
ção do direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas, Rio de Janeiro, 2007). 
Como é sabido, o neoconstitucionalismo assenta no reconhecimento de um modelo 
preceptivo de constituição como norma com especial valorização do conteúdo prescri-
tivo dos princípios fundamentais (Miguel Carbonell, Neoconstitucionalismo: elementos 
para una definición, in Eduardo Moreira/Mauricio Pugliese, 20 anos da Constituição 
Federal, Rio de Janeiro, 2008; Fábio de Oliveira, Por uma teoria de princípios, Rio 
de Janeiro, 2007.” CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Os métodos do achamento 
político. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes et al. Comentários à Constituição 
do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 52.
25 “O vocábulo princípio, do latim principium, traz à mente a noção genérica de início, 
começo, origem ou causa. Em sentido jurídico, princípio é norma que expressa os 
valores mais altos da sociedade, de tal forma que, integrado na ordem constitucional, 
passa a orientar todas as demais normas e regras do ordenamento jurídico que ela 
baliza. Ou seja: o ordenamento jurídico, composto de normas e regras, deve estar, 
todo ele, fundamentado no conjunto dos valores que sustentam a sociedade e que se 
encontram, por sua vez, expressos nos princípios sobre os quais se ergue a ordem 
constitucional. Assim, os princípios são os fundamentos com base nos quais serão 
prescritas as regras que têm por finalidade fazê-los efetivos em determinada ordem 
de disciplina. A seguir serão vistos os princípios que foram adotados pela vigente CF 
brasileira, ou seja, aqueles sobre os quais se levanta a ordem constitucional do país 
e que, por isso mesmo, se impõem a toda a ordem infraconstitucional. Esta em tudo, 
necessariamente tudo, deve segui-la, sob pena de, não o fazendo, ser considerada 
inconstitucional, justificando sua exclusão do ordenamento jurídico.” FERRAZ FILHO, 
José Francisco Cunha. Arts. 1º a 5º. In: MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (org.). 
FERRAZ, Anna Cândida da Cunha (coord.). Constituição Federal interpretada: arti-
go por artigo, parágrafo por parágrafo. 9. ed. Barueri, SP: Manole, 2018, p. 03.
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Considerações Finais

Após análise desenvolvida, podemos deferir que o conjunto do 
artigo 3º, caput, e incisos devem ser interpretados como um sistema; 
representando a simbiose da tensão reflexiva de seu conjunto. Como 
tal, contém a dinâmica inafastável de tensão entre seus princípios, 
desvelando a proposta de futuro constitucional positivada, como o 
presente.

O artigo analisado é norma em sentido latu sensu, de con-
teúdo normativo misto, tendo atuação necessária e cogente. Dessa 
forma, são criados tanto imperativo de tutela (perspectiva objetiva da 
norma-regra) ao Estado como condutas obrigatórias para tecido so-
cial como um todo; contendo regras e princípios. 

A Constituição Federal de 1988 impõe limites formais e mate-
riais aplicáveis tanto ao Direito (sistema jurídico) como para a Política.
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