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P
PREFÁCIO

A pandemia da Covid-19 gerou, como era de se esperar, impactos
em todos os setores da vida em sociedade, e não somente na saúde.
Por força das medidas adotadas para conter o contágio, mantendo-o em níveis aceitáveis, para não exceder demais a capacidade dos
serviços de saúde, especialmente paralisação de atividades produtivas e distanciamento social, as relações sociais e econômicas modificaram-se, não só gerando déficit na geração de renda e na manutenção de postos de trabalho, mas, também, impondo o fechamento de
empresas e um desequilíbrio das contas públicas. E igual momento,
todavia, outras atividades ganharam força, e o uso da internet e a
prestação de serviços via plataformas jamais teve tanto vigor.
O cenário, quando nos encaminhamos para um novo momento
da pandemia, com sua disseminação, agora, por meio de uma variante aparentemente mais contagiosa e menos letal, é de ajustes. De um
lado, lidar com a fragilidade das pessoas, algumas profundamente
modificadas pelos períodos de quase total isolamento, de outro, reequilibrar a sociedade economicamente, passado o período de maior
retração das atividades.
Em ambiente como esse, o Direito, principal regulador da vida
em comunidade, não poderia deixar de sofrer mudanças, abalos, até.
Muito foi colocado em dúvida durante a fase mais aguda da pandemia. Com destaque, negativo, a falta de perenidade dos direitos
de liberdade, que são os Direitos Humanos mais tradicionais, sob o
prisma da cronologia de seu reconhecimento. O que era uma verdade inabalável revelou-se fraca, pouco sólida, com as pessoas sendo
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até confinadas e proibidas de dirigir minimamente as suas próprias
vidas. Isso, às vezes, com contornos razoáveis, registre-se, de uma
forma que até o mais vigoroso defensor das liberdades individuais
considerava possível e adequado, mas, muitas vezes, de maneira
despropositada, significando puro arbítrio.
Com isso, o Direito como nós conhecemos foi manejado com
novos arranjos, nem sempre vantajosos para a sociedade, sofrendo
uma “evolução” que não me parece foi a mais vantajosa para todos.
Em igual direção, seu principal intérprete, o Poder Judiciário, responsável por garantir o respeito ao que tenho chamado de nosso
Acordo Básico, principalmente os direitos fundamentais, quedou-se
silente, quando não assumiu um lado, e a partir de convicções pessoais de seus integrantes, normalmente contra o que a sociedade havia
decidido, antes, serem seus principais direitos e garantias.
Deixou de arbitrar na direção de uma solução moderada, e que o
momento, realmente, impunha, para aliar-se à forma mais autoritária de agir, fazendo regredir toda a história da evolução humana na
direção de uma forma mais harmônica de convivência.
Nada mais oportuno, então, que discutirmos todas essas mudanças, e é exatamente o que fazem os pesquisadores que assinam
os textos que compõem esta obra. A partir de referências teóricas
relevantes, e com total liberdade de manifestação de pensamento, os
autores – dentre os quais humildemente e por generoso convite me
incluo, juntamente com meu supervisor no estágio de pós-doutoramento que realizei no UniCEUB, professor Inocêncio Mártires Coelho –, coordenados por Jean Carlos Dias, que dirige o PPGD-Cesupa e
autor já consagrado por suas obras, e com a organização de Juliana
Eiró e Raíssa Aguilera, produzem uma rica discussão a respeito da
temática central do livro: o pensamento jurídico contemporâneo,

tendo como pano de fundo toda a pressão produzida com a pandemia da Covid-19.
É uma obra que, penso, já nasce importante e de indispensável
leitura, o que fortemente recomendo.

José Claudio Monteiro de Brito Filho
Belém-PA, janeiro de 2022
Doutor em Direito pela PUC/SP

Estágio de Pós-doutoramento no UniCEUB em 2021
Professor do PPGD/Cesupa
Membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho
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A
APRESENTAÇÃO

Durante a pandemia, ainda em curso, o Mestrado em Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional do Cesupa manteve, na
medida do possível, suas atividades acadêmicas e de pesquisa, migrando para as plataformas tecnológicas e concebendo novas estratégias de atuação. Ao mesmo tempo, fortaleceu a socialização do conhecimento produzido nesse período, como verdadeira contribuição
para a compreensão do mais complexo fenômeno experimentado pela
humanidade nas últimas décadas.
Os estudos aqui reunidos, assim, são investigações acadêmicas e
científicas a respeito das pressões que o Direito, sobretudo o brasileiro, enfrentou e ainda enfrenta, para atender às demandas complexas
que o momento fez surgir, porém sob uma perspectiva construída sobre os mais importantes pensadores contemporâneos.
Essas reflexões analisam aspectos distintos da crise pandêmica,
mas tomam como pano de fundo uniformizador as diversas concepções que buscam explicar o Direito contemporâneo colocando-as sob
o olhar do momento crítico presente.
Os textos aqui reunidos decorrem tanto dos debates da disciplina
“Pensamento Jurídico Contemporâneo” que ministro no nosso programa, como também, dos grupos de pesquisa que se mantiveram em
atividade, em especial, o grupo de pesquisa CNPq “Concretização dos
Direitos Fundamentais e sua fundamentação”, vinculado ao PPGD-Cesupa, cujas linhas de pesquisa são lideradas por mim, pelo Prof. José
Henrique Mouta Araújo e pelo Prof. José Claudio Monteiro de Brito
Filho.
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Esta publicação, portanto, reforça a coesão de toda a comunidade
acadêmica da instituição, mas sobretudo revela o comprometimento
e dedicação do corpo discente de nosso programa, amplamente representado.
Coube-me coordenar o processo como todo, na condição de pesquisador veterano, mas que foi muito facilitado pela incrível organização das mestrandas Juliana Oliveira Eiró do Nascimento e Raissa
Maria Fernandez Nascimento Aguilera, a quem registro meu agradecimento.
Agradecemos a Capes e CNPq pelo apoio institucional, bem como
a nossa editora que encampou com entusiasmo o projeto.
Agradeço, ainda, ao Reitor do Cesupa, Prof. Sérgio Fiuza de Mello
Mendes e ao Vice-reitor, Prof. Dr. João Paulo Mendes Filho, que cumula
a pró-reitoria de pós-graduação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, cujo suporte é, sempre, indispensável.
Ao leitor, uma última palavra, a presente obra deve ser entendida
como um convite para refletir conosco acerca do papel do Direito no
mundo atual, e, por meio das reflexões aqui deduzidas, viabilizar o
debate acerca dos temas explorados.
Jean Carlos Dias

Belém-Pa, janeiro de 2022

Doutor em Direitos Fundamentais e Relações Sociais pela UFPA
Mestre em Instituições Jurídico-Políticas pelas UFPA
Professor e Coordenador do PPGD/Cesupa
Vice-presidente Regional do Conpedi
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1
O PENSAMENTO JURÍDICO
CONTEMPORÂNEO SOB PRESSÃO:
A CRISE PANDÊMICA

Jean Carlos Dias

1. Introdução
Os momentos críticos são especialmente importantes como ambiente para experimentação de construções teóricas consolidadas.
Argumentos são estressados, instituições são medidas e muitos dos
cenários improváveis apontam para as fragilidades e lacunas do conhecimento.
A pandemia pela qual estamos passando (escrevo em janeiro de
2022), certamente, nos colocou em um campo de adversidades sequer
cogitadas pouco tempo atrás, ao lado da inestimável e irreparável perda de vidas humanas, ficou claro que as instituições internacionais e
nacionais, jurídicas e políticas foram colocadas à prova. Há pouco, ou
quase nada, a celebrar.
No presente ensaio pretendo firmar algumas observações, cujas
repercussões no campo da Teoria do Direito, tornaram-se notáveis,
tanto pela sua relação com as concepções que integram a Teoria do
Direito contemporânea, como também, pela indispensável análise do
modo que o Direito foi aplicado pelos Tribunais e pelos demais órgãos
governamentais na sua atuação institucional, e, ainda, pelos influxos
das entidades internacionais.
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Essa tentativa, passada a fase crítica, pretende, ainda no calor
dos acontecimentos, contribuir para as reflexões desse acontecimento em que toda a humanidade esteve envolvida. Justificando, especialmente, os estudos que estão reunidos na presente obra.
Como o leitor poderá observar, os diversos estudos aqui reunidos, estão alinhavados em função de uma mesma tentativa de lançar
luzes sobre um problema extremamente complexo.
Minha abordagem nesse capítulo introdutório, será apresentar
um levantamento das questões problemáticas, ensaiando uma reflexão que, nos demais capítulos será ampliada e aprofundada em
temas particulares.

2. O monitoramento e reação global só existem no cinema

22 |

Uma das mais evidentes observações dos acontecimentos críticos em questão é que, a humanidade se deparou com a mais clara incapacidade dos organismos internacionais em detectar a expansão
viral capaz de ser configurada como uma pandemia.
Embora o cinema muitas vezes tenha abordado esse tema, a
onipresença, organização de recursos, planejamento e implementação de medidas eficazes, presentes na ficção, não se tornou realidade.
Pelo contrário, o que presenciamos, estarrecidos, foi uma completa desarticulação, ausência de planejamento de contingência, informações frágeis, fragmentadas e mesmo ocultadas, demonstrando que o mundo estava (e talvez continue estando) completamente
desguarnecido de agentes e meios capazes de oferecer um enfrentamento efetivo à riscos globais como os vivenciados.

Em um outro estudo a respeito, apontei que a há um fundo epistemológico nesse aspecto:

Pois bem, isso é extremamente importante diante da formação de decisões
no âmbito de políticas públicas, em especial, as relacionadas à saúde. O

fato de terem existido outras epidemias virais de alcance limitado e com

reduzidas fatalidades, podem levar os formuladores de políticas públicas

a assumir uma regularidade indutivamente sustentada. Logo, as medidas
de contenção, reação e cura, ficam adstritas a cenários relativamente con-

troláveis, tendo por base as situações anteriores. Isso gera um padrão de
ação, muitas vezes insuscetível de lidar com os cisnes negros. O que ocorre é a que a estratégia de preparação deve ser concebida para abranger

o que sabemos, mas, principalmente, para enfrentar o que ignoramos, e,

isso faz toda a diferença em termos de vidas humanas. Ao que parece o

conhecimento a respeito de outras epidemias, regularidade, levou a exclu-

são da possibilidade de uma rápida expansão de uma nova cepa de vírus
conhecidos e seus impactos hospitalares, ou seja, “o cisne negro é fruto da
incompreensão da probabilidade das surpresas, os livros não lidos, porque

levamos um pouco a sério demais as coisas que sabemos”. Parece claro,
agora, que temos um cisne negro, a pandemia do coronavírus escapou da
regularidade das epidemias anteriores e nos levou a um novo cenário, em

que a indução tem pouco a oferecer na concepção estratégica adequada a
encarar o problema. Indução e extrapolações são perigosas para agentes

que tem que considerar probabilidades pequenas e lidar com o desconhe-

cido. Nesse sentido, em estudo específico, pontuei: A tomada de decisões
em um ambiente de incerteza é um tema recorrente da análise econômi-

ca do Direito porque os elementos que as subsidiam são frequentemente,
total ou parcialmente, desconhecidos. O contexto de informação perfeita
é usualmente considerado inexistente ou raramente configurável em si-

tuações cotidianas. É esse ponto de partida epistêmico que está em foco.
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A crença no domínio abrangente no do que é conhecido, como referência
para a ação, acaba por gerar decisões que se tornam questionáveis por ignorar as não-linearidades. (DIAS, 2021)

Restou claro que a gravidade e originalidade da situação geraram
uma formação de cenário defeituosa, insuscetível, assim, de promover as medidas adequadas a confrontar os obstáculos integrantes do
panorama real.
Nesse mesmo estudo, destaquei:

Em especial, a adoção, questionável, de certos pressupostos epistêmicos
pode ter agravado assimetrias de informações e levado à formulação de
planos de ação inadequados, excessivamente otimistas ou simplesmente

inefetivos, decorrentes da suposição de conhecimento das variáveis complexas que envolvem detecção e combate a pandemias. Por outro lado, o
aparelho institucional internacional e o nacional parecem ser claramente

insuficientes para detecção e reação adequada em casos de pandemias, ao
que parece, por estarem sujeitos, entre outros, a problemas de agência. O

presente estudo, obviamente, não se constitui num estudo aprofundado
das causas da pandemia, mas pretende, nos termos antes expostos, lançar
algumas luzes para guiar nossa reflexão a respeito do que vivemos e como
evoluir em busca de uma preparação global mais consentânea com a gravi-

dade dos riscos a que estamos, todos, expostos. Os insights antes indicados,

derivados dos estudos em Análise Econômica do Direito, podem e devem
ser desenvolvidos e examinados, uma vez que os dados disponíveis não são
completos, tampouco, conclusivos, mas podem se constituir em elementos
para uma investigação mais abrangente. (DIAS, 2021)
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Desse modo, parece evidente que os organismos internacionais,
não somente não conseguiram construir um cenário realista, como as

políticas públicas internacionais simplesmente, não deram conta de
fazer frente ao problema.
Há, sem dúvida, na base, a questão crucial da normatividade e,
mesmo, enforcement das normas derivadas do Direito Internacional,
que, em última instância, remente ao velho, mas ainda irresolvido,
problema da relação entre as ordens jurídicas internas e o sistema
internacional.
A diversidade de ações e posicionamentos dos Estados, demonstrou, a existência de uma profunda incapacidade do Direito de estabelecer um programa globalmente consistente de reação à pandemia.
O aprofundamento dessas questões é essencial para o aperfeiçoamento de um sistema global de monitoramento e combate à novas
pandemias, verdadeiras ameaças à existência da humanidade.

3. O controle judicial no Brasil e o papel do
Supremo Tribunal Federal
A incapacidade do governo brasileiro de identificar a situação
pandêmica e colocar em ação um planejamento articulado e célere de
ações visando o seu combate foi judicializada. A questão foi apresentada, juridicamente, como um choque entre direitos fundamentais,
sobretudo à saúde, e as políticas então apresentadas como meios adequados de combate.
Em estudo sobre o tema apontei:
Quando, contudo, um determinado direito não alcança o nível de consenso

necessário para uma completa descrição normativa e operacional, a estratégia constitucional redunda em projetar a discussão para o futuro e para

a resolução de situações litigiosas específicas, em outros termos, transfe-

| 25

re-se do plano constitucional para o jurisdicional. Esse tipo de interação
foi bem analisado em estudos comparativos e investigação de experiências

constitucionais recentes demonstrando que a expansão do Controle Judicial não deriva propriamente de um vácuo, mas de uma opção realista no
momento de deliberação constitucional. Dito isto, é natural que o ambiente

processual onde o controle judicial revela-se deva ter compromisso com

práticas deliberativas capazes de exteriorizar os requisitos constitutivos
de um plano de justificação nos termos do uso público da razão. Logo, há a
formatação do processo não apenas como instrumento para a decisão, mas

como direito de participar na construção do sentido normativo de direitos

fundamentais com respaldo da própria Constituição. Nesse exato sentido,
há um complementariedade entre os direitos fundamentais incompletos

(no sentido que antes expus) e o direito processual como parâmetro para o
uso público da razão. Essa afirmação tem implicações conceituais relevantes. (DIAS, 2013)

Conquanto tenha havido forte politização do debate, o Supremo
Tribunal Federal tem construído uma forte atuação no controle das
políticas públicas no Brasil. Nesse sentido, não se pode, sem maior
exame e reflexão, considerar as decisões da Corte como ativistas ou
exóticas no contexto de sua atuação mais contemporânea.
Nesse sentido, consentâneo com a própria compreensão da Jurisdição Constitucional hodierna há forte tendência de ampliar o papel
de Judiciário na construção dos direitos fundamentais.
No mesmo estudo antes referido, argumentei o seguinte:
basta ter em vista esses ideais para vislumbrar que objetivos estão previs-

tos nos sistemas constitucionais que consagram o sistema de separação dos

poderes. O primeiro objeto diz respeito a democracia, isto é, ao sistema de
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autogoverno representado classicamente pela garantia de ampla e equita-

tiva participação no processo político de cada sociedade. O segundo objeto

protegido pelo princípio da separação de poderes tal como defendido por
Ackerman diz respeito a especialização da atuação estatal. É de se esperar
que a separação dos poderes acabe por gerar um conjunto de experts ca-

pazes de atuar eficazmente e por isso cumprir com as missões que a Cons-

tituição lhes atribui. Por fim o terceiro objeto protegido está relacionado

com os direitos fundamentais. Como se pode observar, assim, o princípio
da separação de poderes atua como uma verdadeira estrutura de organiza-

ção do poder com a finalidade de atender a vários objetivos especificamen-

te definidos pelos sistemas constitucionais. Como garantia institucional a
separação configura um modelo de Estado onde as bases constitucionais

estão comprometidas com valores e interesses sociais bem definidos. Essa
percepção já foi absorvida por setores da doutrina constitucional brasileira,

tendo GISELA BESTER defendido que “a separação de poderes existe primordialmente para limitar o poder em relação aos direitos dos cidadãos”.

Desse modo a segregação das funções estatais é um compromisso com a tu-

tela dos direitos fundamentais. O fato de que o Poder Judiciário está sendo
demandado para concorrer com a atuação dos demais poderes ou funções
não significa que o primado da separação esteja sendo enfraquecido ou co-

locado em risco. As pretensões das sociedades massificadas contemporâneas têm exigido não a superação da separação entre as funções estatais,

mas sim uma nova dinâmica institucional que pressionam não somente o

aparelho estatal como colocam em xeque a teoria do processo. (DIAS, 2013)

Vários dos trabalhos reunidos na presente obra, abordam, exatamente, o alcance do controle judicial nos moldes delimitados pelo
Supremo Tribunal Federal demonstrando, precisamente, que as decisões envolvendo direitos fundamentais muito dificilmente podem ser
destacadas da prática judiciária da Corte.
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De certo modo, a atuação do Supremo Tribunal Federal no contexto pandêmico reforça, com precisão, a análise que subscrevi em
livro monográfico sobre o controle judicial:
Tornou-se evidente que a base política primordial sobre a qual estão as-

sentadas as estruturas das sociedades democráticas é exatamente o respeito e a tutela dos direitos fundamentais. O próprio modelo de controle

judicial está estritamente relacionado à necessidade de preservação e garantia dessa base, sem a qual nenhuma sociedade pode facultar aos seus

cidadãos uma interação verdadeiramente democrática. O controle judicial

tem sua importância maximizada pelo primado da submissão do Estado

à ordem jurídica e, mais precisamente, ao conteúdo dos Textos Constitucionais, notadamente no que diz respeito à consagração dos direitos fundamentais em seu bojo. Isso naturalmente oferece um patamar referencial para apreciação de qualquer ato político, especialmente aqueles que

Dworkin denominou de policies e que temos examinado. A produção das

políticas pelo Estado parte do exercício livre da visão teleológica a respeito
dos interesses e objetivos de uma sociedade e, por isso, estão referencia-

das pelo sistema democrático e, é claro, por seu sistema de referenciação
eleitoral de base majoritária. Essa ampla liberdade, contudo, não é absoluta, pois expressamente no nosso problema encontra limites na garantia
da proteção dos direitos fundamentais. Em outras palavras, a linha de ação

política encontra um entorno bem definido que é exatamente o respeito
àqueles direitos. O controle judicial pode ser sustentado de forma a viabi-

lizar a atuação dos tribunais por meio do recurso aos elementos teóricos
que compõem a teoria da Justiça de John Rawls, como tivemos a oportunidade de examinar. (DIAS, 2016)
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Diante disso, há uma ampla margem de debate em torno do conteúdo, fundamentação, base normativa e, de modo mais geral, da fun-

damentação das decisões da Corte Constitucional, mas parece haver
pouco fundamento para sustentar uma virada jurisprudencial no âmbito da sua atividade jurisdicional.
De todo o modo esse é um marco relevante que alcança o próprio
conceito do Direito e sua judicialização em questões concretas envolvendo os direitos fundamentais.
Como já referi antes, os estudos aqui reunidos apontam na direção da análise dos limites da atuação judiciária e a formação de uma
linha de defesa dos direitos mais básicos, o que poderá ser verificados
nos demais capítulos da obra.

4. Ainda e sempre: a liberdade em debate
A atuação das instituições, em geral, teve grande repercussão
quanto à definição jurídica da proteção à liberdade e como isto foi
compatibilizado com a necessidade de ações coletivas coordenadas
para conter a pandemia.
O debate envolveu sucessivas versões de apoio e rejeição ao direito de ir e vir, enfocado nas regras jurídicas que levaram às medidas de
isolamento social, mais ou menos radicais, adotadas em vários países,
inclusive no Brasil.
Abrangeu, também, uma concepção inédita da liberdade de expressão, sendo estabelecidos limites estruturados em função do suporte em conhecimentos científicos. Essa delimitação da liberdade
envolveu o problema das fake news sobretudo no âmbito das redes
sociais. Trata-se de um campo fértil de reflexão, que, de certo modo,
elimina a propalada ideia da ausência de parâmetros do fluxo de opinião nas redes sociais.
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Um terceiro aspecto, por sua vez, envolve a discussão da liberdade frente à questão da vacinação em massa. A obrigatoriedade jurídica tem sido questionada por alguns grupos específicos, alegando,
sobretudo o descabimento da imposição de condutas sanitárias, ainda
que no contexto pandêmico (BRITO FILHO, 2021).
E, ainda, várias medidas envolvendo o acesso de dados e controle
de trânsito dos cidadãos, com riscos à liberdade relacionada ao modo
de vida e à privacidade também foram percebidas. Nesse sentido:
Nas últimas décadas, o avanço da tecnologia transformou quase a totalida-

de das atividades técnicas, informacionais, científicas, e até mesmo sociais.
Com o surgimento da pandemia em 2020, a tecnologia foi utilizada como
aliada no “combate ao novo coronavírus”, até porque a velocidade de trans-

missão e contágio impôs que os Estados fornecessem respostas rápidas
a um agente viral, com o qual nunca se havia lidado antes. A análise de

dados, nesse contexto emergencial, auxiliou na predição e, eventualmente,

na própria tomada de decisão pelos governos. Dentre essas operações, o

compartilhamento de dados pessoais foi muito utilizado, como o que fora
proposto pela MP 954/2020. Como delineado durante o julgamento do
STF, essas iniciativas, advindas do poder público, devem observar os limi-

tes constitucionais, principalmente o respeito à intimidade e o direito à
autodeterminação informativa, além dos mecanismos protetivos previsto

pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A MP 954/2020 escolheu a
via da desproteção imotivada dos dados pessoais, pois colocou em risco
informações da esfera pessoal dos cidadãos brasileiros, sem o devido de-

talhamento dos métodos, das finalidades específicas e dos mecanismos de
proteção e responsabilização por eventuais vazamentos, o que viola a proteção da intimidade, compreendida agora também a partir de uma perspectiva conectiva, digital e eletrônica. Além disso, violou também o direito
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à autodeterminação informativa, ao não fornecer mecanismos ou opções

que permitem os usuários consentirem ou não com a transferência de seus

dados. Diante de um cenário de combate a pandemia, torna-se extrema-

mente preocupante o compartilhamento dos dados pessoais dos cidadãos

desta forma desprotegida e insuficientemente motivada. Deve-se ter em
mente que os dados pessoais do cidadão são ativos de grande importância
e que podem revelar muito mais do que apenas nome, endereço e telefone.
Ademais, o controle desses dados, quanto a sua exposição e compartilha-

mento, deve, necessariamente, ser do indivíduo e não das empresas e/ou
do Estado. Isso porque, para além da lesão à intimidade, o acesso aos dados
pessoais pode comprometer o próprio equilíbrio democrático, razão pela
qual, ainda que, em tese, possível e compatível com o ordenamento jurídico

pátrio, o acesso a tais dados deve vir acompanhado de medidas legais e
operacionais que assegurem a sua utilização tão somente ao propósito de
pesquisa estatísticas ou sanitárias. O que tornaria a utilização dos dados

pessoais legítima e compatível com o ordenamento jurídico brasileiro, já
que a favor da coletividade. (BASTOS, 2021)

Todos os esses pontos têm em comum a necessidade de contextualizar a tutela da liberdade nos termos das previsões constitucionais,
adotando como parâmetro da vedação ao retrocesso, como apontei
em artigo a respeito da liberdade religiosa:
Nesse exato sentido, demonstrei o quando é necessário o aprofundamen-

to do tema e tanto quanto isso como é indispensável o estudo dos casos
emblemáticos para a formação de nosso pensamento em questão de tal

relevância. Como apontava Vile, numa concepção contemporânea de Cons-

tituição, deve-se perceber que novos conceitos devem ser criados e os já
consagrados reescritos para fazer frente a uma gramática que realmente
incorpore os avanços decorrentes da consagração judicial dos direitos humanos. (DIAS, 2016)
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Vários dos demais trabalhos incluídos na presente coletânea
abordam, em maio ou menor grau, o problema dos impactos das
ações estatais frente aos contornos mais tradicionais do direito à liberdade.
Essas questões continuarão em discussão, durante bastante tempo, pois colocam em evidência uma certa maleabilidade da
proteção jurídica da liberdade. Ainda que o pano de fundo seja uma
situação crítica, os fundamentos e meios utilizados estão no rol de
problemas que demandam reflexão.

5. O direito à saúde
Dentre os vários aspectos já listados, deve, também, ser inserido
o debate em torno da extensão do direito constitucional à saúde. A
sua configuração como um direito fundamental tem sido amplamente aceita, em reflexão a respeito, apontei:
A saúde é um bem essencial para a existência humana e para a prática

de atos em sociedade, qualificando-se como direito humano de todas as
pessoas, necessária à preservação da dignidade individual. É ela capaz

de proporcionar o pleno bem-estar físico, mental e social das pessoas,
garantindo-lhes plena participação social, auxiliando-as na realização de

seus planos de vida e possibilitando um viver digno. Esse verdadeiro estado da vida é fundamental para o desenvolvimento pessoal e a seguran-

ça econômica dos indivíduos, sem ela, inexiste base para a produtividade,
para o aprendizado e para o crescimento intelectual, físico e emocional.

A qualidade da saúde do indivíduo é um dos aspectos primordiais para
o combate à desigualdade social, sendo dever precípuo do Estado, atra32 |

vés de seus representantes, implementar, ampliar e consolidar os direi-

tos humanos, entre os quais, a saúde, revelando-se este ato estatal como
orientação prática moralmente aceitável. A importância desta condição

basilar individual é tamanha que o direito internacional previu sua proteção em diversos instrumentos. A Declaração Universal dos Direitos Hu-

manos de 1948 consagrou, através de seu artigo XXV, 1, o direito à saúde,

dispondo, in verbis: “Todo ser humano tem direito a um padrão de vida
capaz de assegurar a si e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive [...]

cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis [...]” (FERREIRA

FILHO, 2016, p.212). Além dela, tem-se o Pacto Internacional sobre os

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, a Convenção Americana

sobre Direitos Humanos de 1969 e o Protocolo Adicional à Convenção
Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais de 1988. A saúde é um verdadeiro pressuposto para o
regular exercício das liberdades e para a promoção da igualdade, sendo

que por meio dela é que se torna possível dar curso às ações necessárias

para o cumprimento dos objetivos de vida de cada indivíduo, revelan-

do-se, deste modo, como instrumento de concretização da dignidade da
pessoa humana. Eis que, não há como falar em dignidade sem um direito

à saúde efetivado, enfim, sem o direito de participar da vida em socie-

dade com um mínimo de condições. Sem a oferta satisfatória da saúde
pelo Estado, comprometidos estarão o crescimento, o desenvolvimento

econômico do país e a redução da pobreza, eis que ela é um dos principais
insumos para se alcançar esses objetivos. (DIAS; FERREIRA, 2020)

Exatamente por sua importância muitos estudos foram desenvolvidos visando definir o nível de proteção previsto no nosso sistema constitucional considerando tanto as questões relacionadas ao
tratamento das doenças e sequelas, como também, para estabelecer
a integração do direito à prevenção vacinal.

| 33

Ao lado disso a pandemia vem sendo adotada como um novo parâmetro para avaliação da capacidade de nosso sistema de saúde em
lidar como as demandas da população, assim:

Neste insólito momento, urge a proposição e elaboração de políticas públi-

cas que venham a contemplar os aspectos sociais e econômicos afetados
pela pandemia. Não se olvida o caráter imprescindível de suspensão das

aulas em escolas e universidades, fechamento do comércio não essencial,
proibição de eventos em massa (como missas, cultos, shows), distancia-

mento e isolamento sociais, limitação de fluxo em aeroportos e terminais.
Contudo, também é indispensável conjugar práticas que valorizem a saúde

pública, considerando, em particular, o aprofundamento de questões de

vulnerabilidade social da população face ao momento da crise sanitária,

decorrente dos impactos no mercado de trabalho, em especial a perda de
postos de trabalho pelo fechamento de empreendimentos econômicos, e
de um natural represamento de demandas que irão desaguar no Judiciário.
(LAMARÃO NETO; TEIXEIRA; FERREIRA, 2021)

Logo, o tema ainda está em desenvolvimento diante da multiplicidade de questões relacionadas, muitas abordadas no presente livro.

6. Considerações finais
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Como apontei acima, os debates envolvendo aspectos centrais da
teoria do Direito foram e continuam sendo explorados em função da
amplitude das consequências da pandemia.
Tanto os aspectos mais teóricos relacionados à concepção e delimitação de direitos e, inclusive, sua intepretação no plano dos Tribunais estão em profundo processo de análise e investigação.

Não é exagero afirmar que as formulações tradicionais de vários
desses temas estão sendo objeto de reconstrução teórica e prática,
com graves efeitos no âmbito das ações institucionais.
Exatamente por isso, os trabalhos reunidos na presente obra, miram em oferecer contribuições relevantes para o estudo dos problemas que procurei inventariar nas seções seguintes.
O Direito está, portanto, nesse momento sendo pressionado a repensar vários de seus fundamentos positivos tradicionais buscando
ajustá-los, no plano teórico, às necessidades prementes do momento
pandêmico.
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2
A CONCEPÇÃO DE JUSTIÇA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E A PANDEMIA DA
COVID-19

Inocêncio Mártires Coelho
José Claudio Monteiro de Brito Filho

1. Introdução
A pandemia da Covid-19 constituiu-se no pano de fundo de uma
conflituosidade política poucas vezes vista no Brasil, com uma caraterística, é possível dizer, inédita: a transferência da luta política da
arena do Congresso Nacional para o Poder Judiciário, ou, mais especificamente, para o Supremo Tribunal Federal (STF).
A Corte não se fez de rogada; abraçou com induvidoso regozijo a
tarefa, e decidiu a respeito de tudo o que foi questionado pelos partidos políticos de oposição ao Governo Federal, balizando a atuação de
todos os atores, públicos e privados, durante a pandemia, em alto grau
de intervenção.
O objetivo deste texto, todavia, cabe ressaltar, não é discutir a revisão judicial como instrumento de controle da constitucionalidade
das políticas públicas e dos seus reflexos na sociedade, e sim o de verificar se a Corte, ao aplicar a Constituição da República em questões
relativas à pandemia da Covid-19, adota uma concepção determinada
de justiça.
O problema de pesquisa, nesse sentido, é o seguinte: tem o Supre-
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mo Tribunal Federal uma concepção específica de justiça que balize
suas decisões a respeito das questões envolvendo a Covid-19?
O questionamento tem uma importância clara, pois, sendo as teorias ou concepções de justiça concebidas a partir do que se considera
a mais justa forma de distribuição de direitos e deveres entre os integrantes de uma sociedade, é importante verificar se a mais alta corte
do Brasil tem uma ideia firme a respeito dessa distribuição e se ela
é, de fato, justa, ou se decide de forma errática, dependendo do caso
concreto.
A principal referência para a análise, no que concerne à aplicação do Direito, é a obra A hermenêutica constitucional como teoria
do conhecimento do Direito, de autoria de Inocêncio Mártires Coelho
(2020). Já na Filosofia Política, que se ocupa das teorias ou concepções de justiça, as obras básicas são: Uma teoria da justiça, de John
Rawls (2008); A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade e
A raposa e o porco-espinho: justiça e valor, ambas de Ronald Dworkin
(2011 e 2014). Por fim, tentando aproximar os dois campos, utiliza-se,
de Brito Filho, o livro Justiça: temas de liberalismo igualitário (2021a).
A respeito das referências é preciso registrar também que, o estudo se vale de três outros anteriores, em que foram feitas análises
parciais do objeto central desta pesquisa: o primeiro, denominado de
Competência concorrente de entes federados e concepções de justiça: A
decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 6341 MC-REF/DF e a atuação da corte em decisões posteriores, escrito em coautoria por Coelho
e Brito Filho, e que será publicado em livro do Procad Amazônia Cesupa/UniCEUB/PUC/SP relativo ao ano de 2021; o segundo, intitulado
Redução salarial em tempos de coronavírus: atuação sindical como medida de justiça, publicado em obra coordenada por Belmonte e outros
(2020), e de autoria de José Claudio Monteiro de Brito Filho; e, por

fim, o terceiro, com o título de Covid-19 e obrigatoriedade de vacinação:
uma discussão filosófica, de autoria, também, de Brito Filho (2021b).
Metodologicamente, é uma pesquisa qualitativa, de cunho filosófico-jurídico, e que tem como fontes principais parte da jurisprudência do STF, especialmente, a saber; a ADI 6341, que decidiu pela competência concorrente dos entes federados; a ADI 6363, que discutiu
redução de salários e de jornada de trabalho por acordo individual; e
a ADI 6586, que trata, assim como outros processos, da obrigatoriedade de vacinação.
Para dar conta do objetivo da pesquisa, possibilitando uma resposta ao problema de pesquisa, o texto está estruturado em cinco itens,
sendo o primeiro esta introdução. Depois, em três itens subsequentes,
discute-se a decisão na ADI 6341; na ADI 6363; e, por fim, na ADI 6586.
Encerrando, no quinto item, da conclusão, rememora-se os principais
aspectos discutidos e se responde ao problema de pesquisa.

2. A ADI 6341
Uma das primeiras decisões do STF em relação à Covid-19 e, com
certeza, um divisor de águas em relação às medidas de combate à pandemia, foi a adotada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
6341 MC-REF/DF1, ocorrida em 15 de abril de 2020, quando o Plenário apreciou decisão tomada em medida cautelar pelo Ministro Marco
Aurélio, relator e agora aposentado, que havia tornado “[...] explícita,
no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente”.
1 A ADI foi proposta pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), pretendendo a declaração de inconstitucionalidade parcial da Medida Provisória (MP) nº 926, de 20 de março de 2020, relativamente a alterações feitas no artigo 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
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O reconhecimento da competência concorrente, aceita pela Corte, todavia, não manteve o Ministro relator como redator do acórdão,
como se vê, pois, houve proposta de acréscimo feita pelo Ministro Fachin, com o que não concordou o Ministro Marco Aurélio. A decisão,
ao final, foi a seguinte:
[...] referendou a medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio
(Relator), acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9º do

art. 3º da Lei nº 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição
de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constitui-

ção, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os

serviços públicos e atividades essenciais, vencidos, neste ponto, o Ministro
Relator e o Ministro Dias Toffoli (Presidente), e, em parte, quanto à interpretação conforme à letra `b` do inciso VI do art. 3º, os Ministros Alexandre
de Moraes e Luiz Fux (Extrato de Ata). (BRASIL: STF, 2020a)

Esse acréscimo, entendendo o Pleno que o Presidente poderia
dispor a respeito dos serviços e atividades essenciais, mas, preservando-se as atribuições de Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, como o que, repete-se, não concordou o relator, levou a que fosse
designado como redator o Ministro Edson Fachin.
Vista a decisão nesses termos, foi adequada, havendo o consenso
de que a atuação dos entes públicos durante a pandemia, em relação
às medidas para o seu combate deveria ser descentralizada, podendo a União editar decreto a respeito de serviços públicos e atividades
essenciais, preservadas as atribuições dos demais entes federados,
eliminando a preocupação de que uma atuação insuficiente da União
pudesse impedir que isso ocorresse.
Nesse sentido, o decidido parecia
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[...] adotar uma postura que se em muito assemelhava ao defendido pelo

liberalismo igualitário de John Rawls (2008) e de Ronald Dworkin (2011),

no sentido de que todos os indivíduos devem ser levados em consideração
na distribuição de direitos, pois, ao decidir que os entes federados, sem ex-

ceção, deveriam atuar no combate à pandemia, não obstante o direito que
teria o governo federal de `dispor, mediante decreto, sobre os serviços pú-

blicos e atividades essenciais`, o que se pretendia era um alcance máximo
da proteção contra a Covid-19. (COELHO; BRITO FILHO, 2021)

Essa expectativa, todavia, não se confirmou, e decisões posteriores do Supremo Tribunal Federal mostraram que o julgado não era tão
includente, assim.
A Corte, por exemplo, na ADPF 811/SP (BRASIL: STF, 2021a), de
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, de autoria do Partido Social Democrático (PSD), que se insurgiu contra as medidas de restrição de
cultos religiosos por força de ato normativo editado pelo Governador
de São Paulo, apreciou questão, no mérito, que tem relação com o decidido na ADI 6341, com julgamento pela improcedência, vencidos os
Ministros Nunes Marques e Dias Toffoli.
Nesse processo, decidiram nove ministros, sustentando-se na ADI
6341, que não havia inconstitucionalidade material porque as restrições destinavam-se a impedir o contágio pela Covid-19, e haveria a
necessidade de preservar a capacidade de atendimento das casas de
saúde.
Prestigiou-se norma emanada de estado-membro da Federação,
em detrimento da liberdade religiosa prevista no artigo 5º, VI, da
CRFB, e que se trata de uma liberdade que é expressamente declarada
como direito fundamental, e que não se encerra, somente, na liberdade de professar determinada crença, mas, também, no direito de
participar de cultos religiosos, que devem ser protegidos.
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Fez isso violando uma liberdade básica prestigiada nas democracias liberais, com a filosofia liberal que lhe dá sustentação teórica
não aceitando restrições a este tipo de liberdade, embora nenhuma
delas seja tida como absoluta, a não ser, como ensina Rawls (2008,
p.376), em nome da própria liberdade, ou, como se tem também afirmado, em nome de um sistema geral de liberdades, ou em caso de
dano e do respeito a interesses legítimos da coletividade que devam
prevalecer.2
Assim, ainda que se possa entender por restrições à liberdade
de culto presencial, elas deveriam respeitar o direito das pessoas de
frequentar os locais onde manifestam a sua fé, respeitadas as medidas de proteção adequadas, até porque outras atividades, sem toda
essa proteção, estavam em funcionamento, decidindo o STF de forma
desproporcional e sem respeitar a harmonia discutida a quando do
julgamento da ADI 6341.
De igual modo, em 11 de outubro de 2021, o Plenário do STF confirmou, à unanimidade, com ressalvas do Ministro Nunes Marques,
liminar concedida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, na ADPF 756
(BRASIL: STF, 2021b), que já havia sido ajuizada desde outubro de
2020, mas, agora atendendo ao pedido de tutela de urgência formulado por cinco partidos políticos: Partido Socialista Brasileiro (PSB),
Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido dos Trabalhadores (PT),
Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e Cidadania, tendo decidido o
relator caber a Estados, Distrito Federal e Municípios decidir como
vão promover a imunização de adolescentes acima de 12 anos de
idade, independentemente de apresentarem comorbidades ou não, e
sem levar em consideração os quantitativos alocados pelo Ministério
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2 Ver, a respeito dessas três possibilidades de restrições, Brito Filho (2021a, p.108-110), bem como o
item 4 deste texto, onde serão novamente discutidas.

da Saúde para a imunização em cada estado-membro. Cabe lembrar
que este havia decidido, imediatamente antes, restringir a imunização
a adolescentes com comorbidades.
Quando fez isso, a Corte decidiu em sentido contrário à sua própria ideia de coordenação geral em relação às ações contra os efeitos
da pandemia, manifestada durante o julgamento da ADI 6341, e em
matéria em que estava assentado que era imprescindível: a imunização. Na verdade, criou a ideia de que ao Governo Federal cabe, somente, fornecer as vacinas, de acordo com o que entenderem os outros
entes federados, pouco importando se isso desequilibra a vacinação
da população, pois, os estados-membros que cumprirem o calendário de vacinação contido no Plano Nacional de Imunização vacinarão
menos seus habitantes,3 faltando proporcionalidade à decisão, pois
impôs um ônus a quem não é o responsável pela decisão, deixando
de lado princípio que deve ser levado em consideração, exatamente o
da proporcionalidade, que exige uma ponderação que a decisão não
materializa (COELHO, 2020, p.64).
Os dois exemplos revelam que a Corte, não obstante tenha decidido de forma equilibrada em relação à ação de cada ente federado,
optou por validar, em casos importantes, a iniciativa dos entes que
não a União, com prejuízos a direitos fundamentais das pessoas. No
primeiro caso, violando a liberdade de crença e, no segundo, dando
prioridade ao direito à saúde de quem habita território de estados-

3 Isso gerou novas demandas. Exemplo disso é a Ação Cível Originária (ACO) 3520, movida pelo Estado da
Bahia, em que houve acordo entre a União e referido estado-membro em torno do número real de imunizantes encaminhados ao segundo, mas, em termos que mostram que nem o estado-membro autor tem certeza do número exato de vacinas que não teriam sido encaminhadas, e revela como o Ministério da Saúde
tem dificuldades para satisfazer a todos quando a iniciativa de fazer uma distribuição equitativa não cabe
a ele, mas, aos demais entes federados, e a partir do que decidem, em cada caso, os Ministros do Supremo
Tribunal Federal. Mais que isso, gera a possibilidade de a União, considerando que as vacinas ainda são
escassas, e colocadas à disposição de forma paulatina, acabar tendo de privilegiar quem busca a tutela da
Corte, em detrimento da população de estados e municípios que respeitam o plano nacional de imunização.
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-membros que adotam conduta incompatível com o plano nacional de
imunização, o que viola o direito das demais pessoas.
Como, da forma que se observa nas decisões, o STF tem decidido
que é possível desconsiderar direitos de pessoas e grupos, o julgado
na ADI 6341 não se mostra includente como aparentou, pois, o que
tem importado é o que a Corte acredita ser o melhor para a maioria da
sociedade brasileira. Nesses termos, a concepção de justiça que transparece da jurisprudência da Corte, ao menos em relação à Covid-19,
nesses julgados, é o utilitarismo, que tem sido largamente utilizado
como uma teoria da justiça, a partir da maximização da utilidade,
quando se transformam as preferências ou necessidades majoritárias
da comunidade em preferências ou vontades gerais4 – e com o Supremo Tribunal Federal assumindo o papel de detentor do direito de dizer como essa regra geral deve ser enunciada, independentemente da
Constituição, e até em oposição a ela –, deixando de lado todos os que
têm preferências ou necessidades distintas das majoritárias, e isto
causa exclusão, o que é inaceitável quando se trata do gozo de direitos
fundamentais.
Será que a concepção utilitarista é tão dominante assim? Veremos
no item seguinte.

3. A ADI 6363
Em 17 de abril de 2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
apreciando a medida cautelar que havia sido deferida pelo Ministro
Ricardo Lewnadowski na ADI 6363/DF, decidiu o seguinte:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tri-
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4 Ver, a respeito do utilitarismo como uma teoria da justiça, Brito Filho (2021a, p.78-79).

bunal Federal, em Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro DIAS

TOFFOLI, em conformidade com a certidão de julgamento e as notas ta-

quigráficas, por maioria, acordam em negar referendo à medida cautelar,
indeferindo-a, nos termos do voto do Ministro ALEXANDRE DE MORAES,

Redator para o acórdão. Vencidos o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI
(Relator), que deferia em parte a cautelar, e os Ministros EDSON FACHIN e

ROSA WEBER, que a deferiam integralmente. Ausente, justificadamente, o
Ministro CELSO DE MELLO. (Brasil: STF, 2020b)

A decisão foi tomada no sentido de não considerar inconstitucional disposições da Medida Provisória (MP) 936/2020, que permitiam a redução de salários e de jornada de trabalho por intermédio de
acordo individual entre empregado e empregados, desconsiderando o
artigo 7º, incisos VI e XIII, da Constituição da República.
Prescreve, a propósito, o artigo 7º, da Constituição da República,
nos incisos VI e XIII, que salários e jornada de trabalho somente podem ser reduzidos mediante contração coletiva (convenção ou acordo
coletivo de trabalho). Tratam-se as duas disposições de direitos fundamentais dos trabalhadores e, por isso, sendo considerados direitos
básicos e insuscetíveis de violação, de contrariedade por norma infraconstitucional e/ou por, era de se imaginar, decisão judicial.
Para Dworkin (2014), não obstante sua discussão esteja mais centrada nas liberdades,5 os direitos, quando reconhecida a sua condição
de básicos, fundamentais, constituem-se em trunfos dos indivíduos
contra qualquer ação estatal, quer seja pela via da negação direta de
sua satisfação, mas, também, parece-nos, quando o Estado legisla no
sentido de negá-los em favor de quem quer que seja.

5 Para o caso brasileiro, que reconhece como fundamentais tantos os direitos de liberdade como os assim
denominados Direitos Sociais, é correto entender que os ensinamentos de Dworkin são válidos para
todos os direitos, quer de liberdade, quer de igualdade.
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Só isso já invalida qualquer disposição contrária a respeito, independentemente de condicionante ou situação. Ora, as disposições
da MP 936/2020, que foram consideradas válidas pela decisão que
estamos a discutir prescreveram exatamente o contrário, ou seja, a
possibilidade de redução de salários e de jornada de trabalho pela via
individual.
Não é, obviamente, possível, pela clareza das disposições constitucionais que vedam a conduta, ainda que a motivação seja considerada
relevante, no caso a necessidade de disciplinar as relações jurídicas entre trabalhadores e empregadores durante o período da pandemia, e
em momento de paralisação, em grande escala, da atividade produtiva.
A decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, todavia, caminhou no sentido de manter o disposto na MP 936/2020, pois, primeiro, permitiu a negociação individual antes da coletiva e, depois,
reconheceu a validade da primeira, caso o sindicato não negocie ou
não seja a mais favorável.
Em assim preceituando, a decisão afrontou a Constituição da República, não obstante as razões que a motivaram.
A MP 936/2020, todavia, não caminhou somente na direção da
inconstitucionalidade, não solucionada na decisão da medida cautelar
na ADI 6363/DF, ela é, ainda, injusta no plano filosófico, e o Supremo
não poderia ignorar isto na sua decisão.
Ela distribuiu os encargos mais pesados aos sujeitos mais débeis
sob o prisma econômico, uma vez que eles suportarão a perda parcial
de seus salários sem uma negociação em condições de equilíbrio, pois,
defenda-se ou não a possibilidade de afrontar o artigo 7º, VI, da Constituição da República, em qualquer circunstância, não há como não reconhecer que os trabalhadores são o elo mais frágil, economicamente
falando, da relação de emprego.

É certo que há uma crise decorrente da pandemia da Covid-19,
com reflexos negativos para a atividade produtiva, sendo certo que
esses reflexos atingirão o Estado e toda a sociedade, incluindo os trabalhadores, mas, será justo que, justamente os que têm menos sofram
os maiores encargos?
Quando analisamos as teorias da justiça, discutimos a mais justa
forma de distribuir os direitos entre os integrantes da sociedade, a
partir de dois ideais políticos: a liberdade e a igualdade.
Para os que acreditam que os dois ideais são relevantes e devem
ser os direitos deles decorrentes distribuídos a todos, a melhor concepção de justiça é o denominado liberalismo igualitário, inaugurado
por John Rawls, em 1971, com o livro intitulado Uma teoria da justiça
(2008), porque, reconhece ambos os ideais, prevê sua distribuição a
todos, e leva em consideração as particularidades de cada um.
Para Rawls, enquanto os direitos de liberdade devem ser distribuídos de forma igual a todos os integrantes da sociedade, os de
igualdade não, pois, como se vão constituir no alicerce necessário
a cada um dos indivíduos, de onde partirão para buscar o cumprimento de seus projetos de vida, é preciso que sua concessão leve
em consideração os que mais precisarão desses direitos, que são os
menos favorecidos.
Isso consta expressamente no segundo princípio de justiça de
Rawls, também chamado de princípio da diferença, e que prescreve,
na sua formulação original, o seguinte:
Segundo: as desigualdades sociais e econômicas devem estar dispostas de
tal modo que tanto (a) se possa razoavelmente esperar que se estabeleçam

em benefício de todos como (b) estejam vinculadas a cargos e posições
acessíveis a todos. (RAWLS, 2008, p.75)
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Mais adiante, mas, na mesma obra, Rawls (2008, p.376), apresentando uma formulação mais elaborada do princípio, registra sua opção pela concessão que leve em conta os menos favorecidos.
É que, qualquer concessão de direitos de igualdade que atenda às
necessidades básicas dos menos favorecidos certamente contemplará
as necessidades básicas dos que têm mais, pois esses últimos já têm
uma base, um alicerce mais sólido do que os primeiros.
Os direitos, dessa forma, assim como a distribuição dos encargos
entre os indivíduos, levam em consideração as necessidades dos menos favorecidos. Podemos dizer, dessa feita, que os sujeitos protegidos, na teoria de Rawls, em relação aos direitos de igualdade, são os
que têm menos.
Por esse prisma, uma norma que distribui aos menos favorecidos
os maiores encargos, como é o caso da MP 936/2020, inverte a lógica
da distribuição justa dos direitos de igualdade, privilegiando os que
estão em melhor situação, só podendo ser considerada injusta.
De certa forma a decisão – seguindo o previsto na MP – é coerente
com a concepção filosófica-política libertária.
Essa concepção tem em Nozick (2009) seu grande expoente, e defende que somente a liberdade é suficiente para a construção de uma
sociedade justa, assim como que não cabe ao Estado interferir nas relações privadas, salvo para prevenir os ilícitos e garantir os contratos.
Nesse sentido, natural prever a possibilidade de redução de salários e
de jornada pela via da contratação individual, não interferindo o Estado na qualidade da “negociação”.
Para agravar essa distribuição injusta está o fato de que todos os
governos findam por adotar um comportamento utilitarista6, produzindo normas e políticas que atendam o que consideram sejam as ne48 |

6 Para compreender o pensamento utilitarista sugerimos a leitura de Mill (2005) e Kymlicka (2006).

cessidades majoritárias da população. Como a ideia, agora, é a de que
a crise sanitária tem precedência, atendendo à necessidade mais básica da população, sendo conveniente o isolamento social, ainda que
parcial, os direitos dos trabalhadores que sofrerão os encargos de um
ajuste de natureza individual, que são, considerando o universo de cidadãos, uma minoria, não obstante uma minoria significativa, não são
considerados prioritários. Foi isso que o STF validou.
Ocorre que o texto constitucional brasileiro não consagra essa
forma limitada de distribuição de direitos baseada somente nos direitos de liberdade, nem a desconsideração de um direito fundamental
dos trabalhadores, em um confronto real com o direito à saúde, mas,
que poderia ser resolvido de outra forma, sem atribuir os encargos
aos menos favorecidos. Pelo contrário, reconhece os direitos de igualdade, chamados de direitos sociais, como também fundamentais, e todos os direitos sociais, sem gradação, pelo que a compatibilidade com
uma concepção de justiça específica, caso exista, é com o liberalismo
igualitário e, para essa corrente, distribuir os encargos mais pesados
aos que têm menos é injusto.
Encerrando o item, cabe registrarmos que, embora não cause surpresa a opção do Poder Executivo, que ganhou as eleições com um
discurso liberal econômico clássico, que corresponde ao libertarianismo, na perspectiva política, idêntica conclusão não deveria existir em
relação ao Poder Judiciário, pois, sendo o Supremo Tribunal Federal
o guardião da Constituição da República e dos direitos fundamentais
lá previstos, entendemos que a decisão pode ser tida como motivadora de perplexidade. Ainda assim, mais do que libertária, a decisão
foi, mais uma vez, utilitarista, pois considerou o que seriam as preferências/necessidades da maioria, em detrimento dos trabalhadores
atingidos por uma norma inconstitucional, mantida por uma decisão
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que adotou igual viés, mas, sem atentar para o fato de que, ao fim, o
interesse de todos é ter a Constituição respeitada, mantendo o nosso
principal acordo.

4. A ADI 6586
Uma das questões suscitadas durante a pandemia, e que opôs, de
forma bem definida, posições conflitantes, foi a relativa à obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. O Supremo Tribunal Federal foi instado a decidir a respeito do conflito, até aproveitando agravo em recurso extraordinário. As decisões foram proferidas no ARE
1267879, e nas ADI 6586 e 6587.
Vamos aqui nos ocupar da ADI 6586,7 de relatoria do Ministro Ricardo Lewandwoski, em que se decidiu o seguinte:
O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação direta,

para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 3º, III, d, da

Lei nº 13.979/2020, nos termos do voto do Relator e da seguinte tese de
julgamento: “(I) A vacinação compulsória não significa vacinação forçada,

porquanto facultada sempre a recusa do usuário, podendo, contudo, ser
implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem,
dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência

de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes,
e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas perti-

nentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia,

segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade

humana e os direitos fundamentais das pessoas, (iv) atendam aos critérios
de razoabilidade e proporcionalidade e (v) sejam as vacinas distribuídas
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7 Nos demais processos a lógica no julgamento é idêntica.

universal e gratuitamente; e (II) tais medidas, com as limitações acima expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados,

Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de compe-

tência”. Vencido, em parte, o Ministro Nunes Marques. Presidência do Mi-

nistro Luiz Fux. Plenário, 17.12.2020 (Sessão realizada inteiramente por
videoconferência – Resolução 672/2020/STF). (BRASIL: STF, 2020c)

A respeito dessa decisão, devemos afirmar inicialmente que,
qualquer discussão que se deva fazer a respeito da obrigatoriedade de
alguém praticar um determinado ato só pode iniciar a partir do ideal
político que corresponde à decisão a respeito das ações humanas, o
da liberdade.
Então, o que se deve discutir é a obrigatoriedade da vacinação sob
o prisma do ideal político da liberdade. Para isso, precisamos dizer
que a liberdade, do ponto de vista da Filosofia Moral e da Filosofia
Política é discutida com uma série de nuances.
Primeiro, a liberdade é sempre vista a partir de duas dimensões:
uma dimensão negativa, que é a possibilidade de agir; e uma dimensão positiva, que é a limitação à dimensão negativa, ou seja, uma restrição à liberdade de agir.
Por quê? Porque não existe nenhum direito ou liberdade ou ideal
político absoluto. Todos eles são limitados, até porque não são monolíticos, não são únicos. Não podemos pensar na liberdade como algo
que se pode exercitar de forma totalmente livre, sem sofrer algum tipo
de restrição.
É por isso que Dworkin, em Justiça para ouriços, que no Brasil
foi traduzido com o título A raposa e o porco-espinho: justiça e valor
(2014), diz que não faz mais sentido discutirmos, hoje em dia, essas
duas dimensões (negativa e positiva) como excludentes, com uma
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prevalecendo sobre a outra; como durante muito tempo se trabalhou
na Filosofia e, também, no próprio Direito. Ou prevalecia a dimensão
negativa, que é a possibilidade de agir; ou prevalecia a dimensão positiva, que é da restrição, e que Dworkin chama de autogoverno. É que,
para Dworkin, essas duas dimensões estão presentes no mesmo indivíduo. Cada indivíduo é titular das duas dimensões. Somos titulares
da dimensão negativa, mas também somos titulares da dimensão positiva. Exercemos autorregramento, uma autocontenção à nossa própria liberdade, no plano individual, quando nós mesmos reprimimos
a nossa conduta; ou nós exercemos isso no plano coletivo, quando
nós, por meio dos nossos representantes, estabelecemos limitações
razoáveis ao nosso próprio agir.
Mas, de qualquer sorte, a liberdade, na dimensão positiva pertence ao indivíduo, ele é o titular.
Então, nós temos uma dimensão negativa e uma dimensão positiva. Se formos usar esse esquema de Dworkin, olhando para a obra
em que ele apresenta a sua teoria da justiça, a teoria da igualdade de
recursos, que é A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade
(2011), vamos ver que essa divisão em liberdade negativa e liberdade
positiva é o que justifica o que ele chamou, naquele momento, de liberdade com restrições.
Por que, a propósito, já citamos esses dois livros do Dworkin? Porque eles são importantíssimos para compreender essa discussão. Quem
lê só A virtude soberana vai ver todo esse esquema sem nenhuma explicação. É no A raposa e o porco-espinho que Dworkin, no final, faz a explicação do que ele fala, no capítulo 3, de A virtude soberana, que denomina de O lugar da liberdade, do que seria a liberdade com restrições.
E o que é a liberdade com restrições? É a liberdade, mas a liberdade já autolimitada – no plano individual, no plano coletivo, isso pouco

importa. É a conjugação das duas dimensões da liberdade. E é assim
que devemos ver a liberdade: como algo que não é ilimitado, e por
esse motivo, pode sofrer restrições.
Então, a primeira conclusão a que chegamos é a de que a liberdade pode sofrer restrições. Fora dessa hipótese, estaríamos retornando
ao estado da natureza, na versão contratualista. E a liberdade aí não se
confunde mais com justiça, com a ideia de justiça; a liberdade passa a
ser confundida com a ideia de poder ou de força. Exerce a liberdade
ilimitadamente quem tem força suficiente para impor a sua vontade
a todos.
Na sociedade política, ou na sociedade civil, as duas expressões
que foram utilizadas por Locke no Segundo tratado do governo (2007),
abrimos mão da nossa liberdade em troca da garantia dela mesma.
Assim, entregamos a um ente que criamos, que representa os nossos
desejos, que está lá para satisfazer as nossas necessidades, necessidades essas que, individualmente, não conseguimos.
E isso é algo óbvio. Como é que vamos exercitar a nossa liberdade
se não temos força suficiente para nos opormos às outras pessoas? É
claro que no momento em que nós nos organizamos politicamente,
alguma coisa nós precisamos perder daquela situação absolutamente
livre que tínhamos. Mas, isso não é somente uma restrição, é também
uma vantagem, além de uma evidente necessidade.
A segunda questão que nós precisamos levar em consideração é
a divisão que é feita por Kant em relação ao que chamamos de fundamento da liberdade, o que sustenta a ideia de liberdade.
Kant, na Fundamentação da metafísica dos costumes (2003), em
uma clara resposta ao pensamento de Jeremy Bentham – depois, essa
resposta de Kant vai sofrer uma tréplica, mas já de John Stuart Mill,
em duas obras, principalmente: Sobre a liberdade (2006), e Utilitaris-
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mo (2005) –, diz que a liberdade pode ser vista sob duas perspectivas,
ou em cima de duas concepções: a concepção da liberdade-dever e
a concepção da liberdade-contingência, ou da liberdade-inclinação. É
que Kant faz a divisão entre a liberdade com autonomia e a liberdade
com heteronomia.
A liberdade com autonomia pode ser traduzida como uma liberdade de fazer o que é certo fazer; dentro da perspectiva de que a ação
moral, na perspectiva kantiana, só é válida quando ela não instrumentaliza as outras pessoas, o que extraímos do imperativo categórico
prático.
Habitualmente, quando discutimos o imperativo categórico kantiano, o normal é que nos concentremos na primeira formulação do
imperativo: “[...] age apenas segundo uma máxima tal que possas ao
mesmo tempo querer que ela se torne lei universal” (KANT, 2003,
p.59). Mas essa formulação é genérica, é ampla demais para que possamos compreendê-la de imediato. É melhor que ultrapassemos essa
discussão e sigamos para o imperativo categórico prático: “[...] age de
tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca
simplesmente como meio” (KANT, 2003, p.69). Esse é o imperativo categórico prático que, em linguagem coloquial, significa que ninguém
pode instrumentalizar a outrem.
Ora, nessa perspectiva, a liberdade só pode ser a de fazer aquilo
que é certo, porque o que é certo é respeitar a dignidade do ser racional, é não o instrumentalizar. E essa é a perspectiva de liberdade de
Kant. A isso se contrapõem os utilitaristas dizendo que a liberdade é
a liberdade-contingente, ou liberdade-inclinação. E o que é a liberdade por inclinação? É a liberdade baseada nas vontades, nos apetites,
nos desejos. É uma liberdade mais ampla, em que se decide a partir

daquilo que se quer fazer, ou daquilo que se deseja fazer, não levando
em consideração a possibilidade ou as restrições que se pode ter. Por
outro lado, quando pensamos que a liberdade que vamos exercitar
precisa respeitar o direito de todas as pessoas ao mesmo tempo, temos a liberdade dever, a liberdade que leva à não instrumentalização.
Podemos pensar a liberdade a partir dessas duas concepções.
No mundo contemporâneo, em uma perspectiva mais pragmática
da Filosofia, devemos combinar essas duas liberdades. Não há nenhuma dúvida de que na esfera pública só podemos trabalhar com a liberdade-dever. Somos livres para fazer aquilo que não interfere na vida
das outras pessoas. E, portanto, não podemos, com a nossa liberdade,
instrumentalizá-las. Mas, na esfera privada, não é preciso que sejamos
assim tão rígidos, podemos ser um pouco mais suaves, desde que isso
não interfira em terceiros contra a vontade deles, ou interfira em seus
direitos e liberdades. Então, podemos combinar a liberdade-dever
com a liberdade-contingente, ou manejá-las na nossa esfera privada.
Mas, repetimos, na esfera pública, a única capaz de impedir o mais
absoluto caos é a liberdade-dever kantiana.
O terceiro aspecto que precisamos analisar e que se tem ocupado
a doutrina liberal, com reflexos no ordenamento jurídico das chamadas democracias liberais, diz respeito aos limites da liberdade — não
é possível falar em liberdade sem discutir a filosofia liberal, não necessariamente dos liberais rawlsianos, mas, dos liberais em geral, e
que não é uma corrente, na verdade é um múltiplo de correntes que se
agregam em torno do ideal político da liberdade, não sendo possível
pensar o liberalismo como algo unitário, monolítico, até porque nele
concentram-se autores com concepções bem diversas, como Locke,
Mill, Kant, Rawls, Nozick, não obstante sejam todos eles animados, de
uma forma ou de outro, pelo ideal da liberdade.
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E o liberalismo, o pensamento liberal admite limites (restrições)
à liberdade pelo menos em três grandes aspectos, levando em consideração os ensinamentos dos maiores autores liberais, que são utilizados agora na Filosofia Política. Quais são esses três autores? John
Stuart Mill (2006), com o princípio do dano: somos livres para agir
quando isso interfere apenas na nossa vida; mas não somos livres
quando isso afeta terceiros, especialmente se somos capazes de, com
as nossas ações, causar um dano concreto a esses terceiros. Esse é o
princípio do dano.
O princípio do dano é um princípio consagrado como restritivo da
liberdade em todas as democracias. Não conseguimos vislumbrar um
ordenamento jurídico no mundo, hoje em dia, que não trabalhe com
a ideia do princípio do dano. Portanto, ele é um princípio albergado
pelo Direito, não é uma questão puramente filosófica.8
Mas não é só Mill que fala em restrições à liberdade; Rawls (2008)
também, quando afirma que as liberdades são limitadas dentro de um
sistema geral de liberdades, ou seja: os direitos decorrentes ou derivados da liberdade, e as próprias liberdades se autolimitam. Não podemos exercitar a nossa liberdade se com isso vamos ferir um outro
direito de liberdade.
No caso da vacina, por exemplo, podemos pensar, já adiantando,
que é possível concebermos que a sua obrigatoriedade pode ser derivada, por exemplo, da ideia de que não podemos preservar a nossa
liberdade de decidir o que fazemos com o nosso corpo, colocando em
risco, por exemplo, a vida das outras pessoas. E por que aqui falamos
da vida e não da saúde? Porque Rawls não acredita que as liberdades
devam ser limitadas pelos direitos de igualdade. O que Rawls quer dizer quando ele fala disso? Ele quer dizer, por exemplo, que um gover56 |

8 Ver a respeito o artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

nante não pode, a pretexto de distribuir mais direitos de igualdade,
educação e saúde, fazer isso em troca de uma restrição à liberdade de
expressão, ou à liberdade de ir e vir dos indivíduos. Para Rawls, dessa
forma, um direito de igualdade não pode substituir ou restringir um
direito de liberdade, mas outras liberdades podem.
Por fim, temos Dworkin, que é decisivo para essa discussão porque apresenta uma terceira possibilidade de restrição, embora ele não
desconsidere as duas primeiras. Ele acolhe as duas primeiras, mas
apresenta uma terceira. Dworkin (2011), quando fala dos interesses
que os indivíduos têm, diz o seguinte: temos dois tipos de interesses,
os interesses volitivos, que são os interesses individuais, relativos a
nós mesmos, aquilo que nós queremos para as nossas próprias vidas.
Ele dá o exemplo de velejar bem. Mas temos, ao mesmo tempo, interesses críticos, que são os interesses que temos em relação à própria
comunidade. Então, não queremos só velejar bem, não queremos só
poder passar as férias na praia, ou assemelhados. Queremos também
que na nossa comunidade não tenha pobreza, que não haja privação
extrema, que as pessoas possam gozar de saúde, que as pessoas possam gozar de segurança, que as pessoas possam também ter os seus
direitos satisfeitos. São interesses relativos à coletividade.
Para Dworkin, liberal que é, um liberal ainda tradicional do século passado, esse é um interesse tipicamente individual, só que tem
natureza crítica, porque está relacionado à coletividade; diferente dos
volitivos, que estão relacionados ao indivíduo em si. É mais ou menos
a mesma proposta que é feita por Amartya Sen, em Desigualdade reexaminada (2008), quando fala da liberdade de condição de agente e
da liberdade de bem-estar. Para Sen, devemos ser livres para fazermos
o que quisermos com nossas vidas. Podemos querer uma liberdade
de bem-estar, relacionada a nós mesmos, mas, podemos querer uma

| 57

58 |

liberdade de condição de agente, que é a liberdade que temos de viver
e ajudar a nossa comunidade ou outros grupos de pessoas. O normal,
é que essas duas liberdades se equilibrem nos indivíduos, assim como
os interesses, críticos e volitivos, de que fala Dworkin. É o que esses
dois autores estão pensando: que manejamos, regra geral, esses dois
interesses ao mesmo tempo.
Todos temos sonhos individuais, por isso que não abrimos mão
da nossa liberdade. A liberdade é uma característica inata do ser humano. A igualdade é construída, ela é uma necessidade para a vida
em sociedade, mas, a liberdade é algo que os seres, temos; não só os
racionais, os não racionais também têm.
Somos naturalmente livres, e sofremos restrições em prol de nós
mesmos. Mas não imaginamos que com isso só temos interesses voltados para nós mesmos; manejamos os nossos sonhos individuais no nosso projeto de vida, ao mesmo tempo em que manejamos nossos sonhos
coletivos, sendo os primeiros, para Dworkin, parasitários dos últimos.
E aí surge, pensamos, a terceira restrição, a ideia de que é possível restringir a liberdade do indivíduo caso haja um interesse crítico,
relativo à coletividade, que deva prevalecer em determinada circunstância, não sempre, mas, se houver razão suficiente, em um caso concreto, para essa prevalência.
Vistas essas três restrições, podemos começar a responder: é obrigatória a vacinação contra a Covid-19, como decidiu o STF? Pensamos
que se refletirmos na perspectiva mais genérica possível, a resposta
pode facilmente ser sim. A liberdade que temos para decidir entre tomar ou não a vacina não é condicionada, somente, à nossa vontade.
Não seria a liberdade com heteronomia, como denominou Kant. Pelo
contrário, é a relacionada à liberdade com autonomia, porque essa
conduta produz reflexo na esfera pública. E, portanto, precisamos agir

de forma que não causemos prejuízo ou instrumentalizemos outras
pessoas. E nossa decisão de não nos vacinarmos pode gerar isso, especialmente, causando danos a terceiros. E, em segundo lugar, conflitando contra o direito de terceiros de exercitarem um outro direito de
liberdade, como naquele exemplo que falamos anteriormente, do direito que temos de não praticar um ato, que seria o de vacinar, versus
o direito que um terceiro tem de preservar a sua vida.
Pensamos, então, que pode ser entendida como obrigatória a vacinação, em um caso extremo, como o que nós estamos vivenciando,
em que temos um vírus com grau de letalidade ainda maior do que o
da gripe comum, o da influenza, e que, portanto, pode causar em um
grau, em um percentual maior, danos, sequelas a outras pessoas, e até
a morte.
Pensamos que se raciocinarmos na perspectiva de Dworkin
(2011), dos interesses volitivos versus interesses críticos, e se chegarmos à mesma conclusão que Dworkin, que os nossos interesses individuais são parasitários dos nossos interesses críticos, que são aqueles que dizem respeito à coletividade, quando estes devam prevalecer,
essa restrição também conduziria à obrigatoriedade da vacinação.
De outro lado, precisamos saber, entretanto, se essa obrigatoriedade já pode ser manejada. Acreditamos que essa resposta não é tão
simples. É porque só podemos ser obrigados a fazer algo quando esse
fazer está amparado em uma razão que é absolutamente legítima, e
precisamos verificar se ela já existe.
E a discussão que fazemos é: alguém pode ser obrigado a se vacinar quando a vacina não tem ainda, pelas autoridades governamentais de cada país, a comprovação definitiva da sua eficácia? E isso complica a discussão. Por quê? Porque nós não temos todas as vacinas,
no mundo todo, aprovadas em caráter definitivo. Aliás, nem todos os
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países têm adotado a prática de reconhecer a definitividade da eficácia da vacinação, até porque o tempo que decorreu entre o início da
pandemia, e hoje, ainda é muito curto para que se concluam pesquisas
de vacinas para a Covid-19 com certeza da eficácia.
O Brasil, por exemplo, até agora só entende como aprovadas, em
caráter definitivo, duas vacinas: a da Pfizer, que foi a primeira, e a da
AstraZeneca, que é também chamada de Oxford.
A do laboratório Sinovac Biotech, que no Brasil é produzida pelo
Instituto Butantan com a denominação de Coronavac, embora tenha
sido a mais utilizada, por largo período, em termos de doses aplicadas, ainda não foi aprovada em caráter definitivo.
Nessa perspectiva, vacinas aprovadas em caráter emergencial e,
portanto, provisório, não podem ser tidas como algo além de um tratamento ainda em caráter experimental. Nenhuma das vacinas não
aprovadas definitivamente cumpriu todos os requisitos para que a
autoridade sanitária brasileira, e de outros países, considere que tenham eficácia definitivamente comprovada. E, portanto, ao fim e ao
cabo, embora elas sejam importantes, elas ainda têm o caráter de
experimentalidade. E ninguém pode ter a sua liberdade restringida
sendo obrigado a se submeter a experimentos. Ninguém se submete
a uma experimentação, a não ser em um ato voluntário, em um ato de
vontade. Caso não haja comprovação de dano, de violação a direitos
de outrem, como limitar a liberdade?
Notemos que, enquanto ainda há, embora em menor escala, escassez de vacinas, não existe como fazer, do ponto de vista do indivíduo, a escolha da vacina. A que é oferecida é a que está disponível à
pessoa, e, por isso, não é possível dizer que a vacinação será ou não
com uma vacina experimental, e, por isso que desaparece a prerrogativa de ser a vacinação um ato discricionário de vontade.

Qual a repercussão, então, por exemplo, nas relações sociais?
Que nível de exigência podem fazer as autoridades, se não se pode
dizer que todas as pessoas têm possibilidade de eleição de uma vacina
aprovada em caráter definitivo, em detrimento de uma que ainda está
em caráter experimental?
A resposta nos parece simples: enquanto esse caráter de experimentalidade persistir, pensamos que não é tão simples a resposta
de que a obrigatoriedade da vacinação pode ser tida em caráter mais
peremptório, ou com esse caráter que se vem utilizando, pois, não se
pode obrigar alguém a se submeter a um experimento, tomando, no
caso, vacina que não tem sua eficácia comprovada em definitivo, mas,
até então, somente em caráter experimental.
Essa conclusão pode ser adotada em todas as relações, pois, qualquer exigência teria de ser baseada no fato de que o ato a ser praticado violaria, sem dúvidas razoáveis, direitos de terceiros ou da coletividade, o que não é o caso, ainda, ao menos de parte da vacinas contra
a Covid-19 que estão sendo oferecidas, não podendo, ao menos por
enquanto, haver a eleição do produto a ser utilizado.
Nessa perspectiva, refletindo a respeito da decisão do STF na ADI
sob análise, é defensável, na perspectiva filosófica, com ampla aplicabilidade na esfera jurídica, a obrigatoriedade da vacinação, desde que
certos requisitos sejam levados em consideração, pois, essa restrição à
liberdade, em razão da pandemia, e levando em conta a necessidade de
proteger a vida da população, pode ser entendida como possível, como
vimos, nas três hipóteses em que é cabível a limitação da dimensão
negativa da liberdade: pela possibilidade de dano (Mill), em nome de
outras liberdades (Rawls), e para proteger interesse crítico (Dowrkin).
Esses requisitos, todavia, são: ou todas as vacinas oferecidas foram aprovadas em definitivo, tendo sua eficácia comprovada; ou, ga-
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rante-se ao indivíduo a escolha da vacina que vai tomar, podendo ele
optar por uma que tenha sua eficácia definitivamente comprovada.
Para além dessas duas hipóteses, a obrigatoriedade é uma violação à liberdade do indivíduo, pois, estar-se-á impondo à pessoa sua
submissão a algo sem eficácia comprovada, com caráter experimental,
portanto, não se podendo presumir dano ou violação a direito de terceiros e até da própria coletividade.
Em tese, então, a obrigatoriedade é plenamente defensável, mas,
na prática, não estão presentes, no cenário brasileiro atual, as condições próprias para essa exigência, pois, temos escassez de vacinas, o
que impede, além da vacinação imediata, a sua eleição, somada essa
escassez ao fato de que nem todas as vacinas foram aprovadas, até o
momento, em caráter definitivo.
A decisão do supremo Tribunal Federal, dessa feita, embora siga
o que nos afigura ser uma decisão correta do ponto de vista da justiça,
mais uma vez foi adotada de forma peremptória, sem levar em consideração todas as condicionantes possíveis – teve condicionantes,
mas, não todas as necessárias –, e findou por, mais uma vez, afrontar
o direito de uma parcela, minoritária, possivelmente, dos integrantes
da sociedade, que resolveu não tomar uma vacina não aprovada definitivamente, até por não ter a opção de ser vacinado com outra, em
situação diversa, e que, por isso, sofre e sofrerá restrições de direitos.

5. Conclusão
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Feita a análise de decisões importantes tomadas pelo Supremo Tribunal Federal durante a pandemia da Covid-19, desde a mais
abrangente de todas, que decidiu pela competência concorrente dos

entes públicos no diversos níveis da Federação, passando pela que validou a redução de salários e de jornada de trabalho por acordo individual, em flagrante oposição a dispositivos constitucionais, e terminando pelas decisões que consideraram obrigatória a vacinação, sem
considerar situações que exonerariam as pessoas dessa obrigação, é
possível concluir, respondendo ao problema de pesquisa.
Em primeiro lugar, é possível dizer que, de forma expressa, não
tem o Supremo Tribunal Federal uma concepção de justiça, ou seja,
não expressa a Corte, de forma aberta, a adoção de uma concepção
específica.
Isso não quer dizer que as decisões não evidenciam qualquer forma de distribuição de direitos entre os integrantes da sociedade, pois,
como ficou claro, prevalece a ideia no STF de que a justiça é atendida
quando atende às necessidades e preferências de maioria da população, sem considerar outras que sejam minoritárias, mas, ainda assim
protegidas, em certos casos com suas preferências sendo tocadas pela
fundamentalidade.
Tal ficou claro quando o Supremo Tribunal Federal desconsiderou o direito das pessoas de professar adequadamente sua liberdade
religiosa, o direito das pessoas de serem protegidas pela vacinação em
todos os espaços do território nacional com igual intensidade, de não
sofrer mudanças em seus salários e jornada de trabalho a não ser com
a interferência sindical, de não se submeterem a tratamentos ainda
com caráter de experimentais.
A Corte, então, pode ser dito, foi claramente utilitarista em larga parte das decisões adotadas durante a pandemia da Covid-19, e a
ela relacionadas, pois, sem as condicionantes necessários e, portanto, sem ponderação, decidiu que o que vislumbrou como preferências
majoritárias deveriam ser adotadas como preferências gerais.
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Mais, parte dessas decisões evidenciaram que, para o Supremo
Tribunal Federal mais importa o que os ministros, individual ou coletivamente, pensam ser o mais justo do que o que foi definido, democrática e normativamente como justo, ou seja, independentemente do
que prescreve a Constituição da República Federativa do Brasil, que
traduz para o Direito o resultado de nosso acordo básico, de nossa
instituição social – usando a expressão consagrada por Rawls (2008)
– mais importante.
Assumiram os ministros do STF, dessa feita, durante a pandemia,
mais do que o papel do observador imparcial do utilitarismo quando esta teoria inicialmente moral converte-se em uma concepção de
justiça; assumiram o papel (com parcialidade) de pessoas capazes de
dizer o que é o justo, adotando a postura tão condenada pela hermenêutica e que se traduz na ideia de um governo de juízes (COELHO,
2020, p.94).
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3
A DIMENSÃO MORAL DO ARTIGO 29 DA LEI
DE EXECUÇÃO PENAL: UMA ANÁLISE SOB A
PERSPECTIVA DE NEIL MACCORMICK

Greice Costa Vieira Carneiro
Juliana Oliveira Eiró do Nascimento

1. Introdução
No ordenamento jurídico nacional, verifica-se que a Constituição
Federal de 1988 (CF/88) consagra, no artigo 1º, a dignidade da pessoa
humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Além disso, a Carta Maior estabelece diversas premissas garantidoras de dignidade, dentre elas, no artigo 6º, o direito ao trabalho e,
no artigo 7º, um rol dos direitos que devem ser garantidos a todos os
indivíduos trabalhadores para que a atividade laboral ocorra em condições dignas (BRASIL, 1988).
Nesse rol de direitos fundamentais, também denominados de direitos sociais ou Direitos Humanos de segunda dimensão, verifica-se
a previsão expressa do direito ao salário mínimo fixado em lei e unificado nacionalmente, devido a todos os trabalhadores, urbanos ou
rurais, em decorrência do princípio geral de equidade também consagrado constitucionalmente nos artigos 3º e 5º (BRASIL, 1988).
Tal previsão constitucional possui o objetivo de impedir que os
indivíduos possam vender sua força de trabalho para receber como
contraprestação de cunho pecuniário inferior ao necessário para su-
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prir suas necessidades vitais básicas, bem como as de seus familiares,
de modo que possam viver em condições dignas.
No plano internacional, é possível igualmente vislumbrar diversos diplomas internacionais que descrevem a dignidade humana
como uma característica inerente a todos os indivíduos, bem como
determinam que todos os indivíduos são iguais em direito e dignidade. Além disso, estabelecem o direito ao trabalho e que esse seja
remunerado com um salário justo, equitativo e capaz de manter o trabalhador e sua família em condições de vida digna.
No entanto, em sentido contrário aos mencionados dispositivos,
a Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execuções Penais (LEP)
(BRASIL, 1984) estabelece, no artigo 29, que o piso remuneratório
dos sujeitos encarcerados que realizam atividades laborais é de ¾ do
salário mínimo. Logo, há a possibilidade de que a mão de obra dos
apenados seja explorada por valor inferior ao mínimo estabelecido
em prol da dignidade humana do trabalhador, sendo que o sujeito livre que realizam as mesmas atividades recebe salário maior.
É bem verdade que esse dispositivo já foi objeto da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 336 que, em 2021, foi
julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal improcedente por
maioria, nos termos do voto do Ministro Relator Luiz Fux.
Contudo, é imprescindível refletir se um dispositivo legal que possibilita a remuneração abaixo do mínimo legal aos encarcerados possui um mínimo moral para atender a uma pretensão razoável de justiça, sob a luz das lições de Neil MacCormick sobre a corrupção das leis
apresentadas, principalmente, no livro Institutions of law. Isto porque,
o autor sustenta, sem esse mínimo, as leis poderiam atingir um grau
tão elevado de injustiça que se tornariam leis corruptas e o direito,
nesses casos, seria derrubado e substituído por ordens sem legalidade.

Esse mínimo necessário para valorar se a lei em questão pode
ser considerada direito, está positivado, de acordo com MacCormick
(2007), nas declarações e convenções internacionais que estabelecem
os Direitos Humanos, bem como em cartas constitucionais na forma
de direitos fundamentais. Segundo o autor, esses diplomas possuem
uma finalidade em comum: positivar justamente o que, sem eles seria
controverso.
É nesse diapasão que se insere a seguinte problemática: Até que
ponto a previsão de um piso salarial de ¾ do salário mínimo,
estabelecida na LEP, aos detentos que trabalham, atende a um
conteúdo moral mínimo para uma pretensão razoável de justiça
para ser considerada direito à luz das lições de Neil MacCormick?
A hipótese é de que o artigo 29 da LEP que estabelece um piso
salarial aos apenados que realizam atividades laborais não contempla
o mínimo conteúdo moral necessário para atender a uma concepção
razoável de justiça, segundo as lições de MacCormick, pois viola ditames constitucionais e de Direitos Humanos. Com isso, supõe-se que
o dispositivo atinge um grau de injustiça capaz de derrubar o direito,
tornando-se apenas uma corrupção de lei sem legalidade.
O presente estudo se justifica pela necessidade de pesquisas que
analisem se uma lei que estabelece expressamente a possibilidade de
que um sujeito labore recebendo abaixo do mínimo legalmente estabelecido em prol da dignidade, previsto constitucionalmente e em diplomas
jurídicos internacionais, cumpre o mínimo moral para atender a uma
pretensão razoável de justiça e, com isso, pode ser considera direito.
Atualmente, é possível constatar uma carência de reflexões sobre
a remuneração percebida pelos detentos dentro do sistema carcerário
do ponto de vista moral e da justiça, em especial, com base nas concepções do pensamento jurídico contemporâneo do que é o direito.
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Tal fato é exemplificado pela incipiente produção acadêmica neste tema. Ao se fazer uma busca no catálogo de Teses e Dissertações da
CAPES e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, pelas
palavras-chaves “Salário do preso”, “Corrupção de Lei”, “MacCormick
e Moral”, “Salário do preso e a Moral”, verificou-se que ainda há uma
carência de dissertações ou teses que proponham tal análise e investigação.
Desse modo, o presente estudo apresenta relevância teórica pela
produção de conteúdo que investiga o piso salarial dos detentos que
realizam atividades laborais, sob a ótica do mínimo moral necessário
para julgar se uma lei é suficientemente justa para ser considerada
direito, sob a ótica de Neil MacCormick.
O trabalho tem como objetivo geral investigar até que ponto a
previsão estabelecida na LEP de um piso salarial abaixo do determinado constitucionalmente e em diplomas internacionais em prol da
dignidade humana, abarca um conteúdo moral mínimo para atender a
uma pretensão razoável de justiça e, assim, ser considerada direito à
luz das lições de Neil MacCormick.
Para atingir o fim almejado, o presente artigo é estruturado em
cinco itens, sendo o primeiro esta introdução; o segundo explana sobre o piso salarial estabelecido no artigo 29 da LEP aos detentos que
laboram; o terceiro examina a questão das leis corruptas, com base as
lições de MacCormick sobre o conteúdo mínimo moral positivado; o
quarto analisa o artigo 29 da LEP sob a ótica das lições de MacCormick sobre a corrupção da lei. Por fim, o quinto e último item apresenta
as considerações finais deste estudo.
A pesquisa é substancialmente exploratória e, quanto às técnicas
de pesquisa, utiliza-se a análise de documento de fontes primárias,
como de normas nacionais e internacionais, normas coletivas e princí-

pios constitucionais, bem como de fontes secundárias, no que se refere
ao exame pormenorizado de livros e artigos publicados na literatura.
No que se refere aos métodos que garantiram as bases lógicas
da investigação científica, utiliza-se o método hipotético-dedutivo e,
ao final, todo o levantamento e análise bibliográfica e documental foi
sistematizado de forma qualitativa e estruturado em forma de artigo
científico para fins de conclusão da pesquisa realizada.
Ressalta-se que quanto aos métodos de procedimento, utiliza-se
o bibliográfico, pelo exame pormenorizado de conceitos e aspectos
teóricos, através de obras como MacCormick (2016), Sarlet (2006) e
Kant (2007). Além da utilização da dogmática legislativa, adequados a
pesquisas no ramo do direito.

2. Análise do piso salarial estabelecido no artigo 29 da LEP
aos detentos que laboram
Atualmente, verifica-se que a Carta Maior brasileira estabelece,
no artigo 1º, inciso III, a dignidade da pessoa humana como um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil. Com isso, o homem
passa a ter prioridade na ordem normativa. Além disso, no inciso IV,
do mesmo dispositivo legal, é possível verificar que os valores sociais
do trabalho também são previstos como um dos fundamentos.
Em decorrência disso, em meio às inúmeras premissas garantidoras da dignidade humana, verifica-se que o artigo 6º da CF/88 dispõe
que o labor é um direito social e, portanto, fundamental. Com isso, a
oportunidade de labor deve ser garantida a todos os indivíduos, sem
discriminação, tendo em vista o princípio geral de igualdade estabelecido nos artigos 3º, IV, e 5º do mesmo diploma.
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Além disso, tendo em vista que a CF/88 não considera a dignidade sem o trabalho e vice-versa, esses são dois valores que sempre estarão ligados. Em decorrência disso, a Carta Maior consagra, no artigo
7º, um rol de direitos expressamente assegurados a todos os trabalhadores em prol do labor digno.
Diante disso, é possível depreender que o trabalho, como um
elemento importante no contexto valorativo formador da sociedade
contemporânea, deve ocorrer em moldes que preservem a dignidade
humana, uma qualidade inerente a todos os indivíduos, não podendo
ser excepcionado nem mesmo ao pior indivíduo criminoso condenado
(SARLET, 2006).
No que se refere ao trabalho dentro do sistema carcerário, é possível verificar que tanto o artigo 38 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal (CP) (BRASIL, 1940), como o artigo 3º
da LEP determinam que o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade. Além disso, instituem o dever de reintegração obrigatória do condenado após o período de cumprimento
de pena.
Outrossim, observa-se que o preso tem assegurado alguns benefícios que tem por objetivo aproximar o detento da liberdade de forma
mais célere e que se condicionam à prática de atividade laborativa,
senão vejamos.
No que se refere ao CP, observa-se, por exemplo, que o artigo 36,
determina que o cumprimento da pena em regime aberto está condicionado ao fato do apenado trabalhar, frequentar curso ou exercer
outra atividade autorizada fora do estabelecimento prisional.
Constata-se também, no que tange a LEP, que o artigo 114 determina que somente irá progredir para o regime aberto o sujeito que
estiver realizando atividades laborativas ou que comprove que tem a

possibilidade de trabalhar de forma imediata. Ademais, o artigo 126
§1º, II, garante que o preso tenha a remição de 1 (um) dia de pena a
cada 3 (três) dias de trabalho.
Assim, por conta dos regramentos constitucionais e das vantagens que decorrem da prática de atividade laborativa pelos detentos,
tornou-se obrigação do Estado assegurar oportunidade de emprego
em condições que respeitam a dignidade humana dos presos no sistema carcerário.
Nesse sentido, a LEP destina o Capítulo III ao trabalho penitenciário. Conforme o artigo 28 deste mesmo diploma legal, as atividades
laborais desempenhadas pelos encarcerados é um dever social e deve
se dar condições dignas, devendo ter por objetivo mais do que apenas
a produção, deve atender se forma primordial à educação e formação
profissional do preso. Isso para que sejam reduzidos os obstáculos
para a ressocialização social obrigatória do apenado no mercado de
trabalho.
Ressalta-se que, na hipótese de ausente a oportunidade de labor,
como a remição é uma forma mais célere de obter a liberdade, o Estado estaria obstando o direito constitucional à liberdade. Além disso,
cumpre destacar que, se a execução do labor se der em moldes indignos, violando a dignidade humana do trabalhador, estariam sendo
violados os Direitos Humanos e fundamentais dos detentos.
Importa mencionar também que a Lei 9.867, de 10 de novembro de
1999 dispõe sobre a criação e o funcionamento de Cooperativas Sociais,
visando à integração social dos cidadãos em desvantagem no mercado
econômico, dentre os quais, segundo artigo 3º, IV e VI, estão os egressos
de prisões e os condenados a penas alternativas à detenção.
Ressalta-se que se trata de uma lei que considera os egressos de
prisões como pessoas que precisam de assistência para conseguir um
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trabalho capaz de garantir seu próprio sustento e de sua família, bem
como retomar o convívio da sociedade.
Desse modo, percebe-se que a necessidade de reconhecimento e
efetivação da titularidade de direitos constitucionais pelos indivíduos
encarcerados que realizam atividade laboral é latente, uma vez que
tais garantias ocupam posição chave no enfrentamento da anulação
da condição humana que a prisão impõe (MELLO, 2020).
São nesse sentido as lições de Maurício Godinho Delgado (2007).
O autor afirma que é possível elencar os principais princípios previstos na constituição que regem a atividade laboral, dentre os quais o
mais importante é o princípio da dignidade humana, o qual, segundo
o autor, traduz a centralidade do indivíduo dentro da complexidade
de uma comunidade. Para ele, a dignidade é defendida como elemento indissociável da condição de ser humano, independentemente da
posição que o indivíduo ocupe dentro da estrutura política e social.
Assim, o mesmo entendimento sobre a dignidade humana deve
ser atribuído aos direitos fundamentais do indivíduo encarcerado, até
mesmo como forma de contribuir na sua ressocialização. Nesse sentido, afirma Delgado (2007, p.26):
Tudo isso significa que a ideia de dignidade não se reduz, hoje, a uma dimensão estritamente particular, atada a valores imanentes à personalidade e que não se projetam socialmente. Ao contrário, o que se concebe

inerente à dignidade da pessoa humana é também, ao lado dessa dimensão

estritamente privada de valores, a afirmação social do ser humano. A digni-

dade da pessoa fica, pois, lesada, caso ela se encontre em uma situação de
completa privação de instrumentos de mínima afirmação social.
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Como isso, é possível depreender que as atividades laborais realizadas por sujeitos que se encontram encarceradas devem estar

intimamente relacionadas com os valores dos direitos fundamentais
constitucionalmente previstos e que possuem como um dos principais objetivos a preservação da dignidade humana.
Todavia, o que se observa na prática é que, apesar de estabelecer
que o labor do preso deve ser desempenhado em condições dignas,
como já mencionado, a LEP pouco dispõe sobre quais os direitos mínimos que devem ser garantidos aos encarcerados trabalhadores para
tanto. Além disso, no artigo 28, § 2º, estabelece que o trabalho carcerário não está acobertado pelo manto de proteção da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) (Decreto-Lei 5.452/1943).
A ausência de aplicação da CLT às relações estabelecidos com o
apenado trabalhador, segundo a exposição de motivos nº 213, de 9 de
maio de 1983 da LEP, se dá pela “(...) inexistência de condição fundamental, de que o preso foi despojado pela sentença condenatória: a
liberdade para a formação do contrato”, gerando apenas um vínculo
de natureza pública.
Outrossim, dentre as ínfimas disposições da LEP sobre o mínimo
a ser garantido em prol do trabalho digno aos presos, verifica-se que
o artigo 29 da LEP estabelece que o trabalho desempenhado pelos
encarcerados deve ser remunerado, porém determina o piso salarial
a menor do que o valor do mínimo estabelecido legalmente, a saber:
¾ do salário mínimo.
Além disso, determina que o trabalho no sistema carcerário deve
ter um caráter compensatório, devendo o salário auferido atender à
indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados
judicialmente e não reparados por outros meios; à assistência à família; a pequenas despesas pessoais; ao ressarcimento ao Estado das
despesas realizadas com a manutenção do condenado, em ordem de
prioridade e proporção a ser fixada.
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Em razão disso, a remuneração recebida, após esses inúmeros
descontos, sofrerá uma significativa redução, restando, muitas vezes,
apenas um valor extremamente baixo para destinado às despesas pessoais e à assistência familiar do detento. Ou seja, além de receber uma
remuneração inferior ao patamar mínimo legalmente consagrado em
prol da dignidade humana, o valor que será destinado à garantia de
vida digna ao detento e a sua família pode ser ainda menor.
Cumpre ressaltar que o artigo 29 da LEP, em 2015, foi objeto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)
nº 336, proposta pelo então Procurador Geral da República Rodrigo
Janot Monteiro de Barros. Na petição inicial, o PGR postulou que o
artigo objeto da ADPF deveria ser declarado não recepcionado pela
CF/88 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) (BARROS, 2015, online).
O arguente sustentou que o pagamento pelo trabalho realizado
por preso em valor inferior ao salário mínimo violaria os princípios
constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana, além
da garantia, a todos os trabalhadores urbanos e rurais, do direito ao
salário mínimo, tendo por base o artigo 7º, inciso IV da CF/88 (BARROS, 2015, online).
Em 2021, a ADPF 336 DF foi julgada pelo Plenário do STF, em
sessão virtual de 19/02/2021 a 26/02/2021, composta pelos Ministros Luiz Fux (Presidente), Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso,
Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Salienta-se que
não participou da sessão de julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello (BRASIL, 2021, online).
De acordo com o extrato da ata, o STF decidiu pela improcedencia
da arguinção por maioria nos termos do voto do Ministro Relator Luiz
Fux, entendendo que o artigo 29 LEP havia sido recepcionado pela

CF/88. Ressalta-se que os Ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes,
Cármen Lúcia e Rosa Weber ficaram vencidos (BRASIL, 2021, online).
Contudo, apesar da decisão proferida pelo Supremo Tribunal, o
que se verifica é que o conteúdo dos Direitos Fundamentais são explicitações da dignidade humana, de maneira que, para assegurar esse
direito absoluto, é imprescindível que todos os Direitos Fundamentais, em todas as suas dimensões, sejam respeitados (SARLET, 2006),
o que não parece estar ocorrendo quando se analisa o artigo 29 da
LEP, conforme melhor será examinado no quarto item deste estudo.

3. Corrupção da lei: Neil MacCormick e o
conteúdo mínimo moral positivado
Antes de analisar as lições de Neil MacCormick sobre a corrupção
de leis, é importante compreender que, ao examinar as relações estabelecidas entre o direito e a moral, é possível verificar que a corrente
do positivismo jurídico, defendida por autores como Kelsen, Hart e
Raz, não reconhece que seja necessária uma ligação entre esses dois
institutos.
É bem verdade que uma parcela dos positivistas, em especial os
denominados inclusivistas, admitem a possibilidade de se verificar
um conteúdo moral nas normas de direito. Todavia, para eles, esses
juízos morais não poderiam servir de fundamento de validade das
normas jurídicas (SILVA, 2017).
Em decorrência desse entendimento, haveria a possibilidade de
que uma norma injusta ou imoral continuasse sendo chamada de direito, possuindo, assim, força vinculante. Isto porque, para essa corrente, o direito deveria ser neutro, não sendo possível utilizar valores
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de justiça como parâmetro de validação da norma jurídica, como sustenta a corrente jusnaturalista que tem por expositores autores como
Tomás de Aquino e John Finnis (SILVA, 2017).
Essa separação entre o direito e a moral, proposta por autores
positivistas, é alvo de inúmeras críticas, em especial, no que se refere
à possibilidade de que, sem ter como base a noção de justiça para validar o direito, sistemas jurídicos injustos, incapazes de atender ao bem
comum e a uma noção razoável de justiça e moralidade, sejam considerados válidos, vinculantes e perfeitamente aplicáveis (SILVA, 2017).
Ocorre que, os positivistas acreditavam que a moralidade se tratava de um valor contraditório e, com isso, haveria uma impossibilidade de que se universalizasse. Para esses autores, tentar aplicar critérios morais como parâmetros de validade ao direito implicaria na
imposição de critérios arbitrários. Em decorrência disso, a corrente
positivista sustenta que o uso de critérios formais seria o mais adequado para avaliar o que deveria ser considerado ou não direito válido (SILVA, 2017).
MacCormick (2007), autointitulando-se como pós-positivista, se
posiciona, em relação às conexões que poderiam ser estabelecidas entre o direito e a moral, explicando que de fato há uma completa distinção conceitual entre os dois institutos. Segundo o autor (2007), a
moral possui três características intrínsecas opostas às do direito.
Nessa perspectiva, MacCormick (1994) explica que:
Most people are aware of powerful reasons on each side of the questions
raised, but they evaluate them differently, and come in the end to different
and even antagonistic views about the rights and wrongs of the matter.
[...] Moral deliberation is autonomous, in that each person’s careful and reflective judgment upon a moral question is for that person the only final
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authority upon it. (p.4)

Dessa forma, depreende-se que, primeiramente, a moral é autônoma, pois a decisão e deliberação de acordo com a moralidade não
decorre de uma regra pré-definida, mas de conclusões a que chegam
seres racionais em decorrências de ponderações do que é melhor fazer observando os seus compromissos e crenças morais (MACCORMICK, 2007).
Em sentido oposto, de acordo com MacCormick (2007), o direito
é heterônomo, tendo em vista que uma ação que decorre da submissão à uma norma pré-definida implica em heteronomia. Quando se
age sem deter escolhas ou reflexões, segundo o autor, inexiste autonomia na ação.
Além disso, MacCormick (1994) esclarece que:
Moral deliberation is discursive, in the sense that it is incumbent on each
to listen with respect, and as an un-coercive equal, to the opinion and argu-

ment of any other, so as to be sure of considering and reflectively weighing
every relevant point and principle. Discursivity means we should come to
a conclusion only on the ground of reasoned debate rather than by simple

dogmatic say-so. And there cannot be appeal to overriding authority, for

moral autonomy excludes the appeal to authority. Since the claim of autonomy is to the ultimate authority of each moral agent, discursivity is a

necessary corollary: each must acknowledge every other as an equal and
co-ordinate authority, with a valid view upon the issue at stake. (p.4)

Com isso, verifica-se que o caráter discursivo é uma característica
inerente à moral, porque decorre de deliberações e reflexões livres
de qualquer atitude coercitiva entre os indivíduos e de imposição de
respostas conclusivas sobre a moralidade (MACCORMICK, 2007).
Ao contrário, verifica-se que o direito possui um caráter institucional, tendo em vista que a lei possui instituições que determinam a
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regra comum e que são capazes de torná-las progressivamente mais
determinantes e vinculativas.
Outrossim, MacCormick (1994) aduz que:
These very features of moral reasoning and decision are, however, just
what makes moral controversy so often insusceptible of being settled intersubjectively. If people disagree after careful and mutually respectful

weighing and consideration of all morally relevant points put forward by
all the discourse- partners, they do just disagree. (p.4)

Logo, a terceira característica que distingue as opiniões morais do
direito é que as primeiras podem ser controversas, ou seja, não há decisões morais conclusivas que possam ser impostas aos demais, pois
a vida de cada indivíduo possui uma enorme complexidade que impossibilita determinar um resultado universal (MACCORMICK, 2007).
Em oposição, constata-se que o direito, em última análise, é autoritário, porque as instituições legais com o poder decisório ou revisional em um recurso detém a autoridade final sobre a questão, com isso
não se admite outra solução que não seja a autoritariamente imposta
(MACCORMICK, 2007).
Em síntese, o autor (1994) explica que:
If morality is autonomous, controversy is bound to be endemic. That is a

necessary starting point for the present theme. It forces us to a certain view
about the conceptual relations between the moral and the legal. To pick this
up, let me now state again that one vital point of legal institutions is exactly

that they exist (inter alia) to settle authoritatively for practical purposes
what cannot be settled morally. [...] law is institutional where morality is
controversial and personal; law is authorita- tive, settling questions by acts

of authority, where morality is discursive, always open to fresh argument
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on equal terms by any interested participant in the discourse; finally, law

is heteronomous, binding us from without, where morality is autonomous,
binding us by our own reflective judgment and will. (p.6-7)

Contudo, apesar das evidentes diferenças conceituais, o autor
explica que, ainda que os juízos morais tenham uma natureza controversa, não há como negar que, independentemente da concepção
moral dos indivíduos, verifica-se um consenso no sentido de que deve
se exigir que as leis contenham, no mínimo, uma pretensão de justiça (MACCORMICK, 2007).
Com isso, MacCormick (2007) apresenta o direito como ordem
normativa institucional. Segundo o autor, existem ordens meramente
normativas, mas não institucionalizadas, que derivam simplesmente
de convenções que acabam por gerar expectativas recíprocas e semelhantes entre os indivíduos envolvidos.
Outrossim, o autor (2007) esclarece que essas ordens não necessariamente derivam de acordos explícitos, podendo até possuir interpretações variadas entre os sujeitos. Todavia, para que sejam consideradas ordens normativas, devem decorrer de uma interpretação
minimamente convergente do fenômeno entre os envolvidos.
Verifica-se essas ordens normativas, por exemplo, entre os sujeitos que compreendem que precisam se organizar em filas para aguardar a vez do seu atendimento (FERES e FILHO, 2016), senão vejamos:
Quando se está num supermercado, existe uma expectativa social de que

as pessoas respeitarão a ordem de chegada ao caixa. Assim, quando elas
começam efetivamente a se dispor uma atrás das outras, forma-se o que

se entende por uma fila. Um aspecto relevante nesse sentido diz respeito à
ausência de norma explícita coordenando a ação das pessoas. Elas sabem
o que é certo fazer intuitivamente, isto é, com base numa expectativa, num

entendimento mais ou menos parecido acerca do que é uma fila e quando
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se deve formá-la. Pode ser que, ao tentarem articular explicitamente suas

regras de formação, as pessoas deem instruções divergentes sobre o exato
significado da fila. No entanto, um entendimento parecido a esse respeito
possibilita a coordenação da ação de forma bem-sucedida. (p.139)
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Contudo, é necessário salientar que, quando se está diante do
fenômeno de formação de filas no supermercado, ainda não se trata de uma ordem normativa institucionalizada. Segundo MacCormick
(2007), para que houvesse ordens normativas de direito positivo, seria necessário que se verificasse mais do que simples convergências
de interpretações.
De acordo com as lições do autor, para ser considerado direito
positivo, seria necessário que as ordens normativas fossem administradas por instituições-agência que possuem funções de legislar, executar-administrar e julgar ou impor a regra. O autor esclarece que as
instituições podem ser diversas, como parlamentos, tribunais, órgãos
ministeriais, policiais, bem como sociedades, corporações e fundações que cumpriram todos os requisitos legais para a sua formação,
além de muitas outras semelhantes (MACCORMICK, 2007).
Com isso, MacCormick, como um institucionalista, se afasta da
ideia positivista de que o direito deveria ser enxergado e estudado
apenas como um dado empírico (FERES e FILHO, 2016). Para o autor,
além da questão empírica seria necessário também englobar “o conjunto de expectativas da ação, moldadas, em última análise, por valores articulados dentro de um contexto social, político e econômico
específico” (FERES e FILHO, 2016, p.139).
MacCormick defende que esse conjunto de valores que confere
uma interpretação adequada ao direito seria uma pretensão razoável
de justiça e bem comum (FERES e FILHO, 2016). Logo, para o autor, os

indivíduos que se envolvem na administração do direito, seja com capacidade executiva, legislativa ou judiciária, somente podem sustentar a sua ação de implementar, emendar ou interpretar a lei se estiver
voltado para a concretização da justiça (MACCORMICK, 2007).
Com isso, apesar das distinções conceituais entre o direito e a
moral explicadas pelo autor, não há como negar que esses dois institutos encontram uma espécie de ligação na teoria institucional de
MacCormick. Segundo o autor, tendo em vista que as leis precisam ser
justas, a moral passa a ter a função de servir como um parâmetro para
criticar o direito (MACCORMICK, 2007).
Nesse sentido, MacCormick afirma que deve haver um mínimo
conteúdo moral orientando para uma pretensão razoável de justiça e
bem comum nas leis, sob pena da norma ser ilegal, como leciona Grant
(2009):
He adopts an argument from injustice, according to which ‘law’ is not law

when a) it makes no pretension to justice, or b) what is done cannot be

accounted for under any reasonable conception of justice. He then runs
a) and b) together and winds up in point 3 of his conclusions proposing

that: “The institutional character of law is intelligible only on an assump-

tion concerning the intrinsic ends of the enterprise of governance under
law: these are the realization of justice and the common good, according to
some reasonable conception of these”. (p.304/169)

MacCormick (2007) esclarece que, na hipótese de se estar diante
de uma lei que viole esses valores básicos, se evidenciaria uma corrupção da norma. Segundo o autor, de forma semelhante, se condutas
de implementação, emenda ou interpretação de lei se fundarem em
argumentos insinceros de bem comum e justiça, haverá a existência
de um desvio corrupto da verdadeira causa final da lei.
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O autor acrescenta que ao atingir determinado ponto de injustiça, a lei não poderia nem mais ser considerada como direito. Para
esclarecer melhor essa ideia, apresenta uma metáfora sobre o abastecimento de água urbano que possui como objetivo principal fornecer
água potável, adequada para ser consumida pelos indivíduos (MACCORMICK, 2007).
É bem verdade que a água fornecida contém algumas impurezas,
porém, se quisermos preservar a saúde dos consumidores dessa água,
torna-se necessário que esses resíduos se apresentem em uma quantidade tão baixa ao ponto de que seja possível que continue sendo água
potável, propícia para o consumo humano. (MACCORMICK, 2007).
Contudo, à medida que a água potável vai sendo contaminada, ou
seja, quanto mais resíduos forem sendo depositados, analisando a composição dessa mistura, será possível verificar que ainda há água, mas
é evidente que não poderá mais ser considerada potável, adequada e
saudável para o consumo humano, e, em um determinado momento,
deixará até mesmo de ser considerada água (MACCORMICK, 2007).
Neste momento, não será mais possível afirmar que estará ocorrendo abastecimento de água urbano, pois, segundo MacCormick,
perdeu-se o sentido da frase, tendo em vista que a coerência da frase
depende justamente do propósito a que se destina, isto é, fornecer
água potável para consumo humano (MACCORMICK, 2007).
De modo semelhante, para o autor, em muitos casos a lei detém
um grau tão elevado de injustiça ou tão ínfimo de justiça que acaba
por perder o que para o autor é o seu fim último. MacCormick esclarece que há tamanha corrupção, ou contaminação se pensarmos na
analogia com a água potável, que a lei perde a orientação a que se destina, ou seja, a pretensão razoável de justiça e de bem comum (MACCORMICK, 2007).

É importante ressaltar que, levando em conta o exemplo da água
potável, não há como definir um momento exato em que se constata,
diante da gradual contaminação, que a mistura deixou de ser considerada água própria para o consumo humano em decorrência de um
grau elevado de impurezas (MACCORMICK, 2007).
De igual maneira, segundo MacCormick (2007), funciona a problemática sobre as leis injustas, pois como precisar quando exatamente uma lei abandonou a pretensão de justiça ao ponto de deixar de ser
direito e se transformar em uma espécie de tirania ou anarquia?
Além disso, é necessário analisar uma segunda problemática.
Segundo o autor, como já mencionado, a moral se trata de um juízo
controvertido e discursivo entre os membros da sociedade, ademais
as concepções de justiça se mostram extremamente variadas, o que
existe, conforme já mencionado, é uma convergência na ideia de que
uma ordem normativa institucional deve atender a uma noção mínima de justiça no seu conteúdo e na sua administração (MACCORMICK,
2007).
Todavia, o autor explica que, apesar dessa concordância de um valor básico necessário na lei, ainda há divergências sobre o que poderia
ser considerado justo ou injusto, pois as concepções morais são distintas (MACCORMICK, 2007), com isso surge a outra questão: Como
seria possível definir quais ordens normativas institucionais seriam
leis e quais seriam apenas corrupções de lei com base na injustiça de
contém?
Para o autor, a existência dos Direitos fundamentais, consagrados
nas Cartas Constitucionais, e dos Direitos Humanos, assegurados nas
declarações, convenções e pactos internacionais resolvem de forma
adequada as duas indagações formuladas, senão vejamos (MACCORMICK, 2007).
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MacCormick (2007) leciona que os Direitos Humanos e fundamentais são capazes de definir parâmetros mínimos para estabelecer
o momento em que uma lei se tornou tão injusta no seu conteúdo ou
administração que deixou de ser considerada lei. Os benefícios é que
nenhuma lei que contrarie esses direitos poderá ser legitimamente
vinculante, logo não poderá ser denominada de direito.
Outrossim, esses direitos, segundo o autor, são considerados
direitos morais positivados, capazes de transformar juízos morais
certamente controversos e inexatos, aqueles que os jusnaturalistas
denominaram direitos naturais, em leis positivadas, institucionais e
oficiais. O autor esclarece que não há direito onde não se atendeu a
esse mínimo moral positivado, mas há apenas uma corrupção de lei
(MACCORMICK, 2007).
Nesse sentido, (FERES e FILHO, 2016, p.139) explica que:
O direito manifestamente injusto, isto é, aquele que se declara por excelência vítima de injustiça, como no caso de uma sentença penal que proclama

que o réu foi condenado iniquamente não é, para MacCormick, um caso de
direito válido.
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Desse modo, em síntese, de acordo com MacCormick (2007), para
que uma ordem normativa institucionalizada possa ser considerada
válida e não apenas uma corrupção de lei que se mantêm após terem
sido abandonadas noções de justiça, bem comum e legalidade derrubando o direito, é necessário que atenda ao arcabouço mínimo limitador positivado: os Direitos Humanos e Fundamentais.
Realizado o panorama geral sobre o a visão de MacCormick no
que tange as hipóteses de leis que infringem os valores básicos necessários para atingir um mínimo moral necessário e, com isso, configuram-se apenas uma corrupção de lei com desvio da sua finalidade,

far-se-á uma análise do artigo 29 da LEP, sob a ótica da corrupção de
lei, segundo MacCormick, com a finalidade de perquirir se o dispositivo contempla o mínimo moral necessário para ser considerado direito
de acordo com a perceptiva do autor.

4. Exame do artigo 29 da LEP sob a ótica das lições de
MacCormick sobre a corrupção da lei
Conforme já mencionado, segundo MacCormick (2007), apesar de
se diferenciar conceitualmente do direito, a moral pode ser utilizada
para critica-lo. Isto se deve ao fato de que, apesar de controversa, autônoma e discursiva, os Direitos Humanos e fundamentais positivados foram capazes de tornar heterônoma, institucional e autoritária a moralidade mínima necessária para que uma lei seja considerada um direito.
Com isso, tornou-se possível realizar a análise da ordem normativa institucionalizada pelo que ele denomina de moral positiva, compreendida como limitadores positivados do Poder estatal, capazes de
evitar que aquelas leis que transgridam uma noção de justiça sejam
denominadas de direito e, com isso, sejam vinculantes (MACCORMICK, 2007).
Sobre a questão da remuneração recebida pelos apenados que
laboram, para fins de responder ao problema de pesquisa formulado,
torna-se necessário examinar como a Constituição Federal que regulamenta os direitos fundamentais, bem como de que maneira os diplomas internacionais que consagram os Direitos Humanos, abordam a
questão da remuneração auferida pelo trabalhador.
Com isso, será possível avaliar se o artigo 29 da LEP contém o
mínimo moral necessário para atender uma pretensão razoável de
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justiça e, com isso, ser considerado direito, de acordo com as lições
MacCormick. Ou, se ao contrário, possui tamanho grau de injustiça
que derrubou o direito, tornando-se apenas uma corrupção de lei.
Analisando a Carta Maior, conforme já explano, constata-se que o
artigo 1º estabelece, como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana e, como forma de explicitar tal valor, conforme leciona Sarlet (2006), prossegue consagrando
em seus dispositivos um vasto rol de direitos fundamentais devidos a
todos os indivíduos em decorrência do princípio geral de igualdade,
disposto no artigo 5º da CF/88.
No plano constitucional, verifica-se do mesmo modo, no artigo 6º,
o direito ao trabalho e a previdência social. Tendo em vista a necessidade de garantir o labor em condições que preservem a dignidade do
trabalhador, a CF/88 também elenca, no artigo 7º, um rol de direitos
devidos aos sujeitos que praticam atividades laborais para que seja
desempenhada de forma digna.
No inciso IV do artigo 7º, existe a consagração do direito ao salário jamais inferior ao mínimo, fixado em lei e nacionalmente unificado, capaz de atender as necessidades vitais básicas do trabalhador e
às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência social. Esse salário mínimo deve sofrer reajustes periódicos para que o indivíduo que labore
mantenha o poder aquisitivo.
Outrossim, reitera-se que a Carta Maior também determina o direito a igualdade, no artigo 3º, IV, como um dos objetivos da República
Federativa do Brasil, determinando que deverá ser promovido o bem
de todos sem discriminação. Além disso, a equidade entre os indivíduos também encontra amparo no artigo 5º da CF/88, que dispõe que todos são iguais perante a lei, vedando distinções de qualquer natureza.

Cumpre ressaltar que o princípio da igualdade estabelece, no plano formal, a proibição de diferenças entre os cidadãos, que devem gozar de tratamento isonômico perante a lei e tem por finalidade limitar
a atuação do legislador, do intérprete ou autoridade pública e do particular, evitando tratamentos desiguais injustificáveis.
O princípio da igualdade opera em dois planos distintos. O primeiro é perante a lei e está relacionado com o dever de aplicar o direito no caso concreto, ou seja, há uma obrigatoriedade ao intérprete
e a autoridade pública, de aplicar a lei e atos normativos de maneira
igualitária, sem distinções em razão de sexo, religião, convicções filosóficas ou políticas, raça e classe social (MORAES, 2002).
No que se refere ao segundo plano, verifica-se que deve haver a
atuação da igualdade na lei, que pressupõe que as normas jurídicas
não devem conhecer distinções, exceto as constitucionalmente autorizadas, logo o legislador ou o próprio Poder Executivo, na edição
de leis, atos normativos e medidas provisórias, estão vedado de criar
tratamentos diferenciados a pessoas que se encontram em situação
idêntica (MORAES, 2002).
Por outro lado, no que tange ao plano material, o principio da
igualdade pressupõe que as pessoas em situações diferentes sejam
tratadas de forma não equitativa, como forma de reduzir a desigualdade e concretizar uma situação mais igualitária: “Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente
os desiguais, na exata medida de suas desigualdades” (NERY JUNIOR,
1999, p.42).
Isso porque, em muitos casos, o tratamento desigual é não somente
justificável, como necessário, pois funciona como um verdadeiro instrumento de redução das diferenças, permitindo a construção de uma
sociedade mais justa e concretizando a chamada igualdade material.
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Assim, constata-se que o princípio geral da igualdade se enquadra como uma norma de eficácia plena, que tem como principal fundamento o seu cumprimento independe de qualquer norma regulamentadora, assegurando a todos, sem distinção e independente de
raça, cor, sexo, classe social, situação econômica, orientação sexual,
convicções políticas e religiosas, igual tratamento da lei, mas também,
igualdade substancial.
No que se referem às declarações, convenções e pactos internacionais que consagram os Direitos Humanos, é possível constatar
que a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948,
assinada pelo Brasil no mesmo ano, determina “[...] o reconhecimento
da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos
seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo” (ONU, 1948).
Somado a essa previsão internacional, os artigos 1º e 2º da mesma declaração estabelecem o direito à igualdade, dispondo que todos
são iguais em dignidade e em direitos, bem como que todos os sujeitos
possuem capacidade de gozar dos direitos e liberdades consagrados
na declaração, sem qualquer distinção (ONU, 1948).
Ademais, o artigo 23 da DUDH determina, dentre outras coisas,
que todos têm direito a condições justas e favoráveis de labor, bem
como que todos os sujeitos, sem distinções, têm o direito a uma remuneração igual por igual trabalho, que deve ser justa e satisfatória,
capaz de assegurar ao trabalhador e a sua família condições de vida
digna (ONU, 1948).
No que tange à Declaração Americana dos Direitos e Deveres do
Homem de 1948, verifica-se que da mesma maneira prevê a igualdade
entre os homens em dignidade e direitos, bem como consagra, no artigo XIV, que todos têm direito ao labor em condições que preservem

a dignidade, além de estabelecer que todo sujeito que trabalham deve
ter garantido o direito de receber uma remuneração que, de acordo
com as suas capacidades, lhe assegure uma vida conveniente, assim
como para sua família.
Além disso, verifica-se que, no Pacto Internacional sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, também está consagrada a dignidade humana como uma característica intrínseca a todos os indivíduos,
além de que deve ser igual, assim como os direitos, entre todos os
sujeitos.
O mesmo diploma prevê também, no artigo 7º, dentre outras coisas, o direito de toda pessoa laborar em condições justas e favoráveis,
que garanta a todos os trabalhadores, no mínimo, um salário que respeite a equidade, devendo ter igual valor por igual trabalho, sem distinções. Além disso, deve ser um salário capaz de proporcionar uma
existência decente para o trabalhador e para sua família.
Outrossim, as Regras Mínimas das Nações Unidas para Tratamento de Reclusos (Regras de Mandela), na Regra 103, entre outras coisas,
dispõe que o detento deve ser remunerado de forma equitativa pelo
seu trabalho.
Com isso, é possível afirmar que a dignidade humana, bem como
uma remuneração justa, equitativa e capaz de garantir vida digna, de
acordo com o arcabouço internacional e nacional expostos, é o mínimo moral que deve ser respeitado pela lei que regulamenta a remuneração devida aos trabalhadores sem distinção de qualquer natureza, a
fim de a norma jurídica atenda à uma noção razoável de justiça e, com
isso, seja considerada direito.
Contudo, ao analisar a previsão do artigo 29 da LEP, verifica-se
que parece não contemplar o mínimo moral positivado nos Direitos
Humanos e fundamentais, senão vejamos.
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O salário-mínimo, reitera-se, é um piso remuneratório estabelecido para garantir que o sujeito que vende sua força de trabalho receba
uma contraprestação pecuniária capaz de garantir a ele e a sua família
poder adquirir o mínimo necessário para viver em condições dignas.
Logo, um dispositivo que possibilita o pagamento a menor do que
o estabelecido constitucionalmente como um direito fundamental, falha na garantia de uma remuneração justa e adequada para assegurar
uma vida digna. Ademais, especialmente se levarmos em conta que a
remuneração do detento, segundo o artigo 29 LEP, sofre significativos
descontos, restando, muitas vezes, um valor ainda mais baixo para ser
dedicado às suas despesas pessoais e as de sua família, incapaz de
atender necessidades básicas, constata-se a falha na garantia do mínimo existencial.
Além disso, determinar um salário abaixo do mínimo legal viola o
princípio da equidade em dignidade e em direitos, previsto no rol de
Direitos Humanos e de direitos fundamentais, entre os indivíduos, no
que se refere ao direito ao salário-mínimo.
Outrossim, levando em consideração que o apenado realiza atividades idênticas às prestadas pelo trabalhador livre que ganha, no
mínimo, o salário legal, remunerá-lo abaixo disso é uma violação clara
à expressa previsão dos diplomas nacionais e internacionais que determinam a remuneração de forma igual àqueles que realizam trabalhos similares.
É bem verdade que, em decorrência de restrição de liberdade, a mão
de obra presa pode apresenta certas particularidades que a distingue do
trabalho livre. Contudo, é evidente que o salário mínimo estabelecido na
constituição é o mínimo necessário para que o labor funcione de forma
que respeite a dignidade do obreiro, logo a redução do piso salarial para
menos do que a Carta Magna estabelece permanece injustificável.

Isto porque, de acordo com Sarlet (2006), os direitos sociais de
cunho pecuniários previstos constitucionalmente são instrumentos
garantidores de vida digna. Logo, se a dignidade é uma qualidade que
deve ser considerada intrínseca a todos os indivíduos, até mesmo
àquelas pessoas que cometeram os piores crimes e foram incapazes
de agir de forma suficientemente digna com os demais sujeitos, violar
o direito ao salário mínimo implica em manifesta violação de dignidade (SARLET, 2006).
Assim, estabelecer a possibilidade de que o indivíduo encarcerado trabalhe auferindo remuneração de ¾ do salário mínimo, seria
uma forma de instrumentalização desses sujeitos, usando-os como
verdadeiros meios para obtenção de um fim, desapossando-os de sua
dignidade, de acordo com as lições kantianas (KANT, 2008).
Nesses casos, verifica-se que o tratamento desigual derivado do
artigo 29º da LEP não tem por finalidade a garantia de uma redução
de desigualmente e nem a concretização da igualdade material, logo
não pode ser considerado justo e nem mesmo necessário, mas apenas
um tratamento que viola o princípio geral da igualdade.
Desse modo, conforme leciona MacCormick (2007), verifica-se
que o artigo 29 da LEP não contempla o conteúdo mínimo moral positivado capaz de atender a uma pretensão razoável de justiça. Isto
porque, apresenta uma previsão que contraria direitos estabelecidos
como Direitos Fundamentais, consagrados nas Cartas Constitucionais,
e como Direitos Humanos, assegurados nas declarações, convenções
e pactos internacionais, a saber: o direito à igualdade em dignidade e
direito, bem como o direito a uma remuneração equitativa, justa e capaz de garantir condições de vida digna ao trabalhador e a sua família.
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À luz do que foi exposto, foi possível verificar que a previsão de
um piso salarial de ¾ do salário mínimo, estabelecida na LEP, aos detentos que trabalham, não atende a um conteúdo moral mínimo para
uma pretensão razoável de justiça para ser considerada direito à luz
das lições de Neil MacCormick.
Para atingir os objetivos propostos, o artigo examinou que os
mandamentos constitucionais determinam que o trabalho em condições que respeitem a dignidade humana é um direito social fundamental de todos os indivíduos e, para tanto, é necessário que sejam
assegurados diversos direitos garantidores de dignidade aos obreiros,
dentre eles, o salário mínimo.
No que tange os detentos, explicou-se que, além das previsões
constitucionais que são perfeitamente aplicáveis, a LEP e o CP também
estabelecem benéficos que aproximam o preso da liberdade, como a
progressão de regime e a remição de pena, e que estão condicionados
a prática de atividades laborais. Logo, torna-se evidente que garantir
a oportunidade de trabalho digno dentro do sistema carcerário é um
dever do Estado.
Demonstrou-se que a LEP até assegura o labor como um direito/
dever social para os apenados, bem como determina que deve ser digno e ter como finalidade tanto a produção como a educação e formação profissional do encarcerado, para se seja possível reduzir os obstáculos para a reinserção social obrigatória dos detentos no mercado
de trabalho após o cumprimento de pena.
Contudo, esse diploma pouco dispõe de parâmetros mínimos a
serem respeitados para que o trabalho seja desempenhado de forma
digna, bem como determina que a CLT não se aplica às relações laborais

no cárcere. Além disso, determina expressamente, no artigo 29, um piso
salarial de ¾ do salário mínimo para os presos que trabalham.
Outrossim, demonstrou-se que, apesar de esse dispositivo já ter sido
objeto da ADPF 336, julgada, em 2021, improcedente pelo Plenário do
STF por maioria nos termos do voto do Ministro Relator Luiz Fux, é evidente que o dispositivo não atende à um conteúdo moral mínimo para
que possa ser considerado justo e, com isso, ser denominado direito.
Para tanto, a pesquisa explanou que há uma evidente diferença
conceitual entre o direito e a moral, tendo em vista que o primeiro
instituto é heterônomo, institucional e autoritário, enquanto que o segundo é autônomo, discursivo e controverso. Contudo, verificou-se a
existência de uma convergência nos juízos morais no sentido de que
o direito deve atender a uma pretensão razoável de justiça. Logo, explicou-se que os juízos morais podem servir como parâmetros para
críticas ao direito (MACCORMICK, 2007).
Isto porque, os Direitos Humanos e os fundamentais foram capazes de positivar e institucionalizar o mínimo conteúdo moral que uma
lei precisa ter para atender a uma pretensão razoável de justiça e bem
comum, e, com isso, ser considerada direito. Ao contrário, se viola Direitos Humanos e fundamentais, tem-se apenas uma corrupção de lei
que não poderá ser vinculante, pois se tornou apenas uma ordem sem
legalidade (MACCORMICK, 2007).
A fim de verificar se o artigo 29 da LEP é direito ou apenas uma
corrupção da lei, examinou-se que tanto os direitos fundamentais,
consagrados na Constituição Federal, como os Direitos Humanos, estabelecidos nos diplomas internacionais, determinam que a remuneração recebida pelo trabalhador deve ser justa, equitativa e capaz de
assegurar vida digna a ele e a sua família, bem como que todos os
indivíduos são iguais em direitos e dignidade.
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Ressaltou-se que o princípio da igualdade pressupõe que se deve
tratar de forma equitativa os iguais, e desigualmente os desiguais,
conforme seja sua desigualdade, com manifesta finalidade de reduzi-las (NERY JUNIOR, 1999). Assim, os tratamentos não equitativos, em
alguns casos, tornam-se não somente justos, como necessários para
se atingir uma sociedade mais igualitária.
Outrossim, constatou-se que o dispositivo que estabelece um salário menor do que o mínimo previsto em prol da dignidade humana,
permitindo inclusive que os presos que realizem atividades idênticas
aos trabalhadores livres, recebam remuneração menor. Ademais, levando em consideração que o salário auferido pelo condenado pode
sofrer inúmeros e substanciais descontos previstos na LEP, verificou-se que resta um ínfimo valor a ser destinado às despesas pessoas do
preso e a sua família.
É bem verdade que, em decorrência da restrição da liberdade, há
algumas particularidades que podem gerar certas diferenciações entre a mão de obra encarcerada e a do trabalhador livre. Todavia, Sarlet
(2006) leciona que a dignidade humana, como uma qualidade inerente a todos os indivíduos, deve ser respeitada de forma equitativa até
ao pior individuo condenado.
Assim, sendo o salário-mínimo compreendido como um direito fundamental garantidor de vida digna ao trabalhador (SARLET,
2006), não seria possível violá-lo sob o argumento de peculiaridades
decorrentes as privação de liberdade, sob pena de se configurar uma
espécie de instrumentalização do obreiro preso e violação de dignidade humana (KANT, 2008).
Desse modo, considerado que a redução do salário para abaixo
no mínimo legal não funciona como um instrumento de diminuição
de desigualdade, o tratamento não equitativo, neste caso, não se

apresenta de forma justificável e nem mesmo necessária, mas apenas
como um desrespeito à dignidade.
Com isso, depreendeu-se que o supramencionado dispositivo,
que prescreve um piso remuneratório aos encarcerados abaixo do mínimo constitucionalmente estabelecido, não poderia ser considerado
justo, equitativo e capaz de garantir vida digna, contrariando, assim,
diversas disposições de Direitos Humanos e fundamentais.
Em razão disso, por fim, concluiu-se que o artigo 29 da LEP não
atendeu ao mínimo moral positivado para uma pretensão razoável de
justiça, com isso não poderia ser denominado de direito, pois abandonou noções de justiça e legalidade, devendo ser considerado apenas uma
corrupção de lei não vinculante, segundo as lições de Neil MacCormick.
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4
A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA
COVID-19 POR AGENTES PRIVADOS:
UMA ANÁLISE A PARTIR DA EFICIÊNCIA
COMO VALOR MORAL NA TEORIA DE
RICHARD POSNER

Victor Santos da Costa
Vitória Mota Zocatelli

1. Introdução
Diante da atual situação pandêmica em que o mundo se encontra,
é indubitável que a difusão do novo coronavírus (SARS-CoV-2) gerou
várias crises nacionais e internacionais.
No Brasil, a administração da situação, com a finalidade de combater a pandemia, demanda políticas públicas a partir de uma gestão
ampla e, de modo particular e essencial às voltadas ao atendimento
de saúde. Nesse sentido, tais políticas devem observar a questão da
imunização, lastreada na vacinação da população.
Em 10 de março de 2021, entrou em vigor a Lei 14.125/2021. Em
resumo, a lei trata, em seu artigo 1º, da responsabilidade civil dos entes públicos por possíveis eventos adversos causados pela vacinação
contra a Covid-19; e, em seu artigo 2º, da aquisição e distribuição de
vacinas por pessoas jurídicas de direito privado. Diante disso, pode-se concluir que a lei contribui para a entrada de novas variedades de
vacina no país.
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Ocorre que, questiona-se sobre o que muitos chamam de “privatização da saúde”, visto que, o artigo 2º da lei autoriza a compra
dos imunizantes por pessoas jurídicas de direito privado apenas se
houver doação integral das doses ao Sistema Único de Saúde (SUS),
enquanto os grupos prioritários para imunização estiverem sendo
vacinados. E, quando finalizada essa etapa, a doação ao SUS passará
a ser de 50% das doses adquiridas e as demais sejam utilizadas de
forma gratuita. Diante disso, resta evidente a perda da oportunidade
de conciliar esforços do poder público e dos agentes privados para
a vacinação.
Nesse diapasão, percebe-se que a lei permite a participação das
pessoas jurídicas de direito privado na compra dos imunizantes, ao
passo que veda qualquer espécie de comercialização destes.
Assim, essa conjuntura levanta o questionamento sobre a constitucionalidade da Lei 14.125/2021, visto que, a norma esbarra no
disposto no artigo 199 da Constituição Federal: “a assistência à saúde é livre à iniciativa privada”.
Sendo assim, este trabalho possui a seguinte problemática: de
que maneira a teoria da eficiência, adotada como um valor moral,
por Richard Posner, pode se relacionar com a atual política de aquisição de vacinas da Covid-19 no Brasil.
Para responder a este questionamento, neste trabalho iremos
averiguar a atual política de aquisição de vacinas da Covid-19 no
Brasil, com base na Lei 14.125/2021, sob a perspectiva da eficiência
como um valor moral na teoria de Richard Posner. Mais especificamente, o objetivo é apontar o que a Lei 14.125/2021 prevê e quais
são os impactos que ela gera no processo de vacinação do Brasil,
bem como observar qual a perspetiva de Richard Posner diante da
eficiência e sua relação com a moral. Por fim, analisaremos a rela-

ção existente entre a eficiência, na teoria de Posner, e os possíveis
resultados de sua aplicação na compra de vacinas da Covid-19 por
agentes privados.
Para responder a problemática proposta e alcançar os objetivos
delimitados, são analisados, essencialmente, a Lei 14.125/2021 sob
a perspectiva de Richard Posner, diante da problemática da teoria
moral e jurídica, e as contribuições de Bruno Salama sobre eficiência
na teoria de Richard Posner.
Desse modo, primeiramente o presente estudo abordará sobre
as disposições da Lei 14.125/2021, que trata da responsabilidade
civil relativa a eventos adversos pós-vacinação contra a Covid-19 e
sobre a aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas de
direito privado – este último objeto principal deste trabalho – a sua
entrada em vigor e os seus resultados práticos no ordenamento jurídico brasileiro. Além de examinar a sua relação com a decisão do
Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade da obrigatoriedade da vacinação.
Secundariamente, será abordado como se dá o conceito de eficiência na teoria de Richard Posner, o seu valor moral, sua relação
como instrumento de riqueza para sociedade, e, consequentemente,
a aplicação de tal teoria sobre a Lei 14.125/2021.
Por fim, será feita uma análise da Lei 14.125/2021 e a inviabilidade de compras de vacinas contra Covid-19 pelos agentes privados, sob a ótica da Análise Econômica do Direito e do pensamento
pragmático de Richard Posner, buscando, ao final, compreender se
perante o autor, esta perspectiva da Lei seria válida.
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No final do ano de 2019, o mundo foi surpreendido pela doença
conhecida como Covid-19 (SARS-CoV-2), que teve início em Wuhan,
na China, e, posteriormente, em janeiro de 2020, foi declarada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), em janeiro de 2020, como
emergência em saúde pública de importância internacional.
A doença foi caracterizada, em março de 2020 como pandemia,
e gerou a infecção, em escala global, que ainda estamos vivenciando
atualmente. A partir dos inúmeros contágios e dos óbitos gerados
pelo vírus, tornou-se emergencial a criação da vacina para impedir a
proliferação do vírus e a imunização da população.
Com o surgimento das primeiras vacinas no Mundo, iniciou-se
um grande debate quanto a obrigatoriedade ou não da vacinação, tendo como argumentos a autonomia privada, a liberdade de escolha, a
dignidade humana, e os direitos coletivos à saúde e à vida. Trata-se,
pois, de uma discussão que envolvia direitos fundamentais básicos da
Constituição, e que por isso acabou destinada ao julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).
Neste julgamento, mais especificamente de duas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADIs), de números 6.586 e 6.587, que tratam
unicamente de vacinação contra a Covid-19. A discussão principal era
definir se seria constitucional a obrigatoriedade das vacinas, imposta
pelo art. 3º, inciso III, alínea e) da Lei 13.979/2020, segundo o qual
ao Estado caberia a realização de vacinação compulsória. Conforme
sustentado nas ADIs, esta medida feriria princípios constitucionais
da dignidade da pessoa humana, de autonomia privada e o direito ao
próprio corpo, e que por isso a vacinação compulsória seria inconstitucional.

Por 10 votos a 1, o STF declarou a constitucionalidade do dispositivo, permitindo que o Estado determine a vacinação obrigatória, ou
seja, permitiu que este imponha medidas indiretas, como a restrição
ao exercício de certas atividades ou à presença em determinados lugares apenas às pessoas vacinadas, como forma de garantir o maior
número de vacinados possível. Ficou proibido, assim, no julgamento,
que o Estado faça uso da força para exigir a vacinação de quem se recusar, o que seria a vacinação forçada, e não obrigatória.
Também foi fixado no julgamento, à luz da saúde coletiva, direito
básico garantido constitucionalmente, que a partir da obrigatoriedade da vacinação, deveriam as vacinas serem distribuídas pelo Estado,
sendo considerada a união dos três entes da federação que são concorrentes em matéria de saúde pública, de forma universal e gratuita,
como medida apta democratizar o acesso à vacina.
Este entendimento, serviu de base para o advento da Lei
14.125/2021, que entrou em vigor em março/2021, concomitantemente ao início do processo de vacinação no Brasil. Em seu artigo 2º,
a Lei prevê a limitação na aquisição de doses de vacina por parte da
iniciativa privada, o que tornou este dispositivo alvo de polêmicas, sobretudo no âmbito jurídico-político e filosófico, quanto à validade ou
não desta medida.
Neste trabalho, portanto, analisar-se-à partir do viés filosófico de
Richard Posner, acrescido das repercussões jurídicas deste dispositivo,
a validade, a eficiência e os impactos trazidos pela Lei 14.125/2021,
ao limitar (e dificultar) em seu artigo 2º a aquisição de vacinas contra
covid-19 pela iniciativa privada.
Isto porque, na prática, o que houve foi a total inviabilidade e
vedação à aquisição de vacinas pela iniciativa privada, haja vista que
o texto da Lei determina que as Pessoas jurídicas de direito privado
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poderão adquirir diretamente vacinas contra a Covid-19, apenas se
doarem integralmente as doses para o SUS (Sistema Único de Saúde),
utilizar no Plano Nacional de Imunização.
E, em seguida, o Parágrafo §1º do artigo supracitado, deixa claro
que esta exigência durará até que seja finalizada a vacinação dos grupos prioritários, quando então as pessoas jurídicas de direito privado
poderão adquirir as vacinas, doando 50% do que for comprado, gratuitamente ao SUS, para utilização na vacinação pública.
Percebe-se, pois, que a intenção do legislador neste caso, é inviabilizar o interesse privado em colaborar no processo de vacinação,
posto que conforme será trabalhado adiante, a aquisição como posta
na Lei não é atrativa à iniciativa privada, que teria prejuízo econômico
ao adquirir as doses de vacina.
Segundo defendeu a corrente favorável à Lei, e contrária a aquisição de vacinas pela iniciativa privada, esta geraria uma “privatização
da saúde”, que poderia ser extremamente negativa e obstaculizar a
eficiência do processo de vacinação, sobretudo das camadas menos
favorecidas da sociedade.
Tal ideia, se confronta com o que defendem as esferas mais liberais do campo político-econômico e filosófico da sociedade, que partilham do entendimento que as parcerias público-privadas no âmbito
da saúde, sobretudo em uma vacinação contra uma Pandemia que assola o Mundo. Assim, defendem que com a Lei foi perdida uma oportunidade de conciliar esforços do poder público e dos agentes privados
para garantir uma imunização mais rápida e eficiente.
Ademais, vale frisar que a limitação de atuação dos agentes privados na área de saúde, e em específico da vacinação, colide com todo o
contexto adotado anteriormente, desde a promulgação da Constituição Federal. Isto porque, a parceria público-privada sempre foi reali-

zada com êxito no país, à medida que os esforços do poder público por
meio de vacinação gratuita através do SUS sempre foram cominados
com os esforços de setores privados da sociedade, que viabilizavam a
venda de vacinas em hospitais, clínicas e farmácias privadas. E tudo
isso gerou um resultado positivo à luz da eficiência, uma vez que hoje
o Brasil é referência mundial na utilização e implementação de técnicas de vacinação (Fiocruz, 2019).
Em resumo, a Lei 14.125/2021, ao fim, ainda contrasta com a prática utilizada na saúde suplementar. Ou seja, o mercado de planos de
saúde privados, que já alcança 28,5% da população brasileira convive,
sem causar qualquer efeito negativo, com o sistema público de saúde, e pelo contrário, ainda propicia um desafogamento deste, uma vez
que àqueles que possuem melhores condições financeiras deixam de
buscar o SUS, diminuindo o número de usuários, e assim assegurando
uma melhor destinação das verbas para àqueles que necessitam.
Outro ponto controverso da análise da Lei 14.125/2021, especialmente sob o âmbito jurídico, se dá em torno de sua constitucionalidade. Isto porque, a Constituição Federal em seu artigo 199 dispõe que
a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, bem como os incisos
XXII e XXIII do artigo 5º, garantem a proteção à propriedade privada e
sua livre utilização no âmbito de saúde, estendendo-se assim também
aos processos de vacinação.
Logo, a limitação de aquisição de doses de vacina pelos agentes
privados, e a exigência de doação a priori do total das doses adquiridas, e, posteriormente, de metade das doses, resulta em uma espécie
de caridade, pretendida pela lei, a qual, para além de injustificável,
não dialoga com a liberdade econômica, baliza do Estado brasileiro,
se confrontando ainda com a teoria de Posner, como veremos mais a
frente.
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Tal argumento inclusive tem sido alvo de debates no Judiciário,
estando em trâmite ações que suscitam a inconstitucionalidade da referida Lei, evocando sua contradição com o dispositivo supramencionado. Destaca-se aqui como exemplo a Ação Civil Pública nº 101322555.2021.4.01.3400, que tramita na 21ª Vara Federal Cível do Distrito
Federal e recentemente, reconheceu, em decisão liminar, a existência
de inconstitucionalidades no art. 2 da Lei 14.125/2021.
Dessa forma, percebe-se que a constitucionalidade ou não da
limitação de aquisição de vacinas pela iniciativa privada, monopolizando a vacinação nas mãos do Estado, guarda grande relação com
a eficiência, e consequentemente, com a moral para Richard Posner,
conforme será aprofundado alhures.
Por outro lado, resta evidente o papel político utilizado pela Lei,
que coloca sob única e total responsabilidade do Estado garantir a vacinação em massa da população, agindo assim para manter a politização do processo de vacinação no Brasil.
Ademais, vale ressaltar os exemplos de países em que, ao inverso
do caminho tomado pelos legisladores brasileiros, que optaram por
dificultar – e inviabilizar – a aquisição de vacinas por agentes privados, permitiram que as vacinas contra a Covid-19 fossem compradas
pelo setor privado.
De acordo com notícia publicada na revista Veja, em um destes
casos temos a Índia, país cuja população é a segunda maior do mundo, ultrapassando mais de um bilhão de habitantes, e em razão disso,
por conta da dificuldade em vacinar um número tão alto de pessoas
– sobretudo às expensas unicamente do Estado – o Governo Indiano
tomou a decisão de permitir que hospitais e clínicas privadas passassem a comercializar vacinas contra Covid-19, buscando garantir uma
imunização mais rápida de sua população.

Contudo, os exemplos não se limitam à Índia. Outros países,
como a Indonésia, as Filipinas e o Paquistão também passaram a
permitir a compra de vacinas contra Covid-19 por empresas privadas, o que permitirá que seus sócios e funcionários sejam vacinados,
bem como haja a disponibilização de um número ainda maior de vacinas no mercado.
Por último, não se pode descartar, a intenção da Lei em “democratizar o acesso à vacina”, ou seja, a intenção em trazer uma igualdade
entre todos no processo de vacinação, afastando a possibilidade de
uso de privilégios, sobretudo econômicos, que poderiam existir em
virtude da aquisição de vacinas pela iniciativa privada.
Nesse sentido, como já dito, busca-se neste trabalho analisar a
legislação em comento, sob a perspectiva moral e jurídica do filósofo
Richard Posner, que faz uso da eficiência como um dos valores de sua
teoria. O filósofo, então, não considera a igualdade como um ponto
principal das decisões e sim a eficiência desta, suas consequências e
como a sociedade poderá ser beneficiada a partir dela.
Assim, sua teoria será utilizada para analisar os fundamentos da
norma jurídica, e, consequentemente, seus impactos no ordenamento
jurídico.

3. A eficiência como um valor moral
na teoria de Richard Posner
Diante da análise da legislação que rege a vacinação contra a Covid-19 (Lei 14.125/2021) e a polêmica envolvendo o seu artigo 2º,
que limita a aquisição de doses de vacina por parte da iniciativa privada, cabe mencionar a teoria do filósofo Richard Posner, que faz uso da
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eficácia como um valor moral para as decisões que serão tomadas em
prol do bem-estar social.
A proposta do autor em comento, dentro do estudo do pragmatismo, é estudar e executar os fenômenos jurídicos a partir das consequências e dos possíveis resultados que podem ser gerados para a
própria coletividade, instrumentalizando assim, a análise do direito,
para além de uma abordagem moral ou intrínseca (POSNER, 2009).
De acordo com Bruno Salama (2008, p.5) a eficiência, como uma
teoria de justiça, para Posner se refere à ideia de que o critério avaliativo dos atos e das instituições, para que se possam considerá-los
justos, bons ou desejáveis, é a maximização de riqueza da sociedade,
a qual “permite a conciliação de três princípios éticos concorrentes: a
utilidade, a liberdade e até a igualdade” (POSNER, 2010, p.138).
Assim, o referido filósofo propõe que as regras jurídicas e as instituições jurídico-políticas devem ser avaliadas a partir do critério de
maximização de riqueza para a sociedade. Isto é, se levado em consideração tal critério, as decisões seriam justas; se não considerado,
seriam injustas.
Diante de tal pensamento, pode-se dizer que o uso da eficiência
para Posner é uma espécie do consequencialismo, de modo que, a moralidade do ato é determinada de acordo com as consequências geradas (SALAMA, 2012, p.9-10).
De acordo com Bruno Salama (2012, p.19-20) eficiência de Posner
aproxima-se do critério de eficiência de Kaldor-Hicks, de modo que, este
permite que mudanças ocorram, ainda que algum grupo de indivíduos
seja “prejudicado”. De acordo com esse critério, o importante é que os
beneficiados com a mudança possam compensar os prejudicados.
Nesse sentido, Posner compatibiliza a maximização de riqueza
com o consenso a partir do critério de “compensação ex ante”

(POSNER, 1983, p.84). De acordo com o filósofo, esse critério há um
consenso, mesmo que tácito, de que os beneficiados com a mudança
já compensaram ou compensarão, de alguma forma os que passaram
se prejudicados.
A maximização de riqueza como um valor moral e fundação ética para o Direito se consolidou como uma tese no livro A economia
da justiça (The economics of justice) publicado pelo filósofo em 1981.
Nesse período, o autor via a eficiência como ponto principal para formulação e interpretação do Direito (SALAMA, 2008, p.6).
Ocorre que, após muitas críticas à sua teoria, Posner reconhece,
em 1990, com a publicação de Problemas de filosofia do Direito, que
algumas das críticas não são passíveis de resposta (POSNER, 2007,
p.503). Diante disso, o autor deixa de aderir à teoria da maximização de riquezas da sociedade como critério fundacional do direto, de
modo que esta funcionava como um critério ético decisivo, e passou
a colocá-la ao lado de outros valores. Assim, seus estudos se voltaram
para o bem-estar social.
De acordo com Geraldo Leite (2018, p.85), Posner, ao revisar o
seu ponto de vista, deixa de compreender a maximização da riqueza
como um valor a ser perseguido pela sociedade e passa a entendê-la
como instrumento de valor. Por outro lado, Posner, defende o Pragmatismo Jurídico como a teoria da decisão judicial e faz críticas à teoria
moral para justificar decisões jurídicas, compreendendo “a eficiência
apenas como fundamento para avaliar a solidez das decisões judiciais
a partir do critério de custo e benefício” (LEITE, 2018, p.86).
Tal mudança ficou conhecida como “a virada pragmática”. Nesse
sentindo, a eficiência passa a ser subordinada ao Pragmatismo Jurídico, o qual não possui um conceito estabelecido, conforme afirma o
próprio Posner (2009). De acordo com o autor, o Pragmatismo é uma
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abordagem prática: “interessa-se por aquilo que funciona e é útil, e
não, por aquilo que ‘realmente’ é” (POSNER, 2009, p.4). Ademais,
é “a disposição de basear as decisões públicas em fatos e consequências, não em conceitualismos e generalizações” (POSNER, 2012,
p.358).
A partir da análise do livro A problemática da teoria moral e jurídica, Richard Posner (2012) afirma que as técnicas de investigação
e decisão do direito não devem ser subordinadas a uma teoria moral
“metafísica”, mas, que devem ser buscadas de modo pragmático, no
contexto das ciências sociais e do senso comum.
Para o autor, o ser humano é naturalmente instrumental e pragmático no sentido de sempre se utilizar de formas empíricas para solucionar e analisar as situações que se apresentam em sua vida, não
cabendo pois, em sua Teoria justificativas éticas, morais ou filosóficas.
Segundo o autor, os pragmatistas querem um “direito mais empírico,
mais realista, mais sintonizado com as necessidades reais, de pessoas
reais” (POSNER, 2009, p.20).
Neste contexto pragmatista, buscando aplicar a investigação científica ao direito, se desenvolveu a Análise Econômica do Direito (AED),
um movimento teórico iniciado nos Estados Unidos, cuja origem está
intimamente ligada à corrente pragmática e suas principais ideias e
que ganhou força a partir dos debates trazidos nas décadas de 1980 e
1990 por Posner.
Tem como principal objeto a análise das normas jurídicas a partir
das ferramentas da Economia, buscando alcançar, a partir desta interdisciplinaridade “soluções jurídicas eficientes”, definida como aquela
que: “em uma situação experimentada, é capaz de se justificar, segundo os parâmetros definidos pelo agente, como a que melhor reforça
suas opções” (DIAS, 2019. p.158).

Ou seja, a eficiência de determinada norma jurídica está diretamente ligada ao resultado prático que esta gerará na sociedade, pois
a AED segue a ética consequencialista. É justamente esta análise que
se busca realizar a partir dos métodos econômicos e dos impactos das
normas jurídicas, para, assim, alcançar a solução eficiente dos problemas da sociedade.
Jean Carlos Dias (2019) afirma que a importância da AED, portanto, se dá justamente pelo exame crítico que esta teoria busca fazer
a partir da eficiência dos institutos jurídicos, analisados por meio dos
objetivos lançados por essa determinada norma jurídica e pelas consequências práticas que esta tem alcançado, para que assim se consiga a maximização das riquezas disponíveis.
A partir da obra A decisão judicial nos casos difíceis: uma análise
a partir do debate entre Dworkin e Posner, Jean Carlos Dias e Geraldo
Neves Leite (2016) concretizam o entendimento de que a norma jurídica ou a decisão judicial dela advinda precisam estar atentas para
as suas consequências práticas, de modo a garantir a sua eficiência
perante a sociedade. E, utilizando dos argumentos de Posner, deixam
claro esse posicionamento no seguinte trecho:
Com essa visão de razoabilidade, Posner pretende estreitar a relação existente durante a fundamentação da decisão judicial entre o raciocínio prá-

tico sobre as questões de fato e o raciocínio jurídico sobre as questões de
direito. Os juízes pragmáticos, diz Posner (2007a, p.301), ao decidirem
seus casos, são encarregados de criarem o direito prevendo as consequências de suas decisões [...] O importante é que o direito é algo que autorizou

pessoas, em especial juízes, advogados e legisladores, a fazer, e não uma
caixa cuja tampa abrem quando surge uma questão jurídica. (DIAS; LEITE,
2016, p.160)
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A referida teoria encontra guarida no ordenamento jurídico brasileiro a partir do artigo 8º do Código de Processo Civil, segundo o
qual a decisão judicial não pode estar alheia aos fins sociais, devendo se pautar em critérios como razoabilidade e eficiência – ou seja,
aqueles defendidos pela AED. E, ainda, a Lei 13.655/2018, que alterou
as disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(LINDB), em seu art. 20, estabelece que o julgador, administrativa ou
judicialmente, em qualquer das instâncias, não poderá decidir apenas
com base em valores jurídicos abstratos; ou seja, o julgamento deve
tomar como parâmetros as consequências práticas que irá gerar perante seus destinatários.
Um dos precursores da aplicação da AED no Judiciário brasileiro
é o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, que
também defende a aplicação das normas jurídicas em observância às
consequências práticas e sociais que estas gerarão, objetivando sempre a maximização das riquezas e a solução jurídica mais eficiente.
Destaca-se o trecho que traduz seu entendimento:
As causas que acodem hoje ao Judiciário reclamam sensibilidade judicial
superior ao mero dogmatismo jurídico. A história revela que na Carta das

Siete Partidas, códice encomendado por Afonso 10, datado dos séculos 13
ao 15, na partida 3, destinada à administração da Justiça, dispunha-se que

os juízes deveriam ser “homens sensíveis e saber direito se possível”. [...] As
regras jurídicas não são autossuficientes nesse momento de crise sem pre-

cedentes, por isso que a flexibilização do direito não significa uma rendição
do Estado democrático de Direito. (FUX, 2020, p.3)
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Assim, ao se aplicar o Direito, deve-se analisar o impacto que este
irá gerar, partindo da premissa de que os recursos são escassos e, assim, é necessário maximizá-los. Esse pensamento pode ser explicado

de modo que, os juízes, quando precisam tomar decisões em casos
que não possuem simples respostas nas fontes de orientação, como
as leis, a constituição e os precedentes, de acordo com o autor “nada
podem fazer além de recorrer a noções derivadas da condução dos
negócios públicos, dos valores profissionais e pessoais, da intuição e
da opinião” (POSNER, 2012, p.8).
Diante disso, em análise aos hard cases – “casos difíceis” que estejam no âmbito da indeterminação do Direito – o filósofo está preocupado com uma solução eficiente, aquela que funciona, visto que,
ele tem como fonte de inspiração para o pragmatismo os cientistas
sociais que buscam soluções e não filósofos morais que criam teorias
(POSNER, 2012, p.402).
De acordo com Posner (2007) o juiz deve fazer uma escolha entre
políticas públicas, e esta é ditada pelos resultados das consequências
para o Estado de Direito, para as partes, para a economia, para a ordem pública e para a sociedade.
A partir da racionalidade do autor, pode-se dizer que ele possui
um pensamento mais “(...) ‘realista’ sobre como de fato o fenômeno democrático ocorre e para o que é utilizado” (NETO e DIAS, 2018, p.321).
Com essa mudança de pensamento, Posner passou a fazer uso da
eficiência e da maximização de riqueza como fundamento para avaliar
as decisões judiciais a partir do critério de custo e benefício (LEITE,
2017, p.71). Assim, o argumento favorável à maximização da riqueza
passa a ser pragmático, de modo que ela passa a ser vista de modo
mais instrumental do que fundacional (POSNER, 2007, p.520).
Para Geraldo Leite (2017, p.81) a eficiência tem valor ético, porque
ela exige dos participantes de uma distribuição de recursos e do juiz,
em eventual controle judicial, um comportamento baseado na probidade e na confiança. Quanto maior a confiança entre as pessoas, melhor
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o ambiente para o desenvolvimento das relações sociais e econômicas.
Por sua vez, o valor moral, reside no compromisso, que uma distribuição eficiente de recursos deve ter, com a responsabilidade social.
Assim, entende-se que Posner utiliza como critério para saber
como aplicar uma determinada solução jurídica perguntar se ela maximiza riqueza da sociedade. Tal teoria tem como pressuposto básico
o fato de que todas as pessoas são maximizadoras racionais de suas
satisfações, sejam estas monetárias ou não, jurídicas ou não. Quando os recursos são alocados de forma a ter seu uso mais valioso, há
eficiência. Nesse sentido, a maximização da riqueza tem um viés não
apenas econômico, mas também ético e jurídico (LEITE, 2017, p.64).
Percebe-se, então, que o autor não faz uso da palavra riqueza no
sentido coloquial, como patrimônio. O que o autor faz é utilizar a ideia
de riqueza como uma ideia de meio para algo. Eventualmente, essa
ideia de riqueza pode ser dinheiro, mas também pode ser acesso à
saúde, acesso à vacinação, dentre outros. Nesse sentido, riqueza é vista como recurso instrumental.
Nesse sentido, adentra-se na atual discussão quanto à Lei
14.125/2021 e a polêmica opção do legislador em inviabilizar a aquisição de doses de vacinas contra Covid-19 por agentes privados.

4. Uma análise crítica da limitação da aquisição de vacinas
contra covid-19 por particulares a partir do pensamento
pragmático de Richard Posner
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Diante da análise da teoria do filósofo em comento, percebe-se
que ela é fortemente atrelada à eficiência. Para Posner (2010) o ser
humano naturalmente tende a viver em um ambiente onde a experi-

ência empírica e prática possui preponderância ante a abstração ou
algum aspecto metafísico.
Trazendo as lições do pragmatismo e da AED para a problemática
da aquisição de vacinas pela iniciativa privada, busca-se entender se
esta limitação foi acertada, ou se prejudica a norma jurídica, à medida
que suas consequências se distanciam da busca pela eficiência e pela
maximização de riquezas.
Nesse sentido, ao analisar-se a limitação na aquisição de vacinas
pela iniciativa privada sob o ponto de vista pragmático de Posner, destaca-se primeiramente que, em um processo de vacinação, sobretudo
em uma situação de Pandemia, o objetivo principal é a maximização
do número de pessoas vacinadas o mais rápido possível, pois, quanto
mais pessoas vacinadas, melhor para a população em geral (bem-estar social).
Observa-se assim que, do ponto de vista da eficiência e da maximização de riquezas na teoria de Posner, qualquer pessoa que se vacinar estará beneficiando a si próprio, portanto, alguém que participa
da sociedade, e segundo, vai deixar de ser um vetor daquela enfermidade, gerando externalidades positivas. Não importa, portanto, quem
está sendo vacinado nem por qual meio, mas sim que todo mundo
que estiver vacinado beneficiará a si próprio e ao resto da sociedade,
gerando um bem a todos.
Apesar disto, o texto da Lei 14.125/2021 prevê que a aquisição
de vacinas por agentes privados se dará, em um primeiro momento,
mediante a doação de 100% do que for adquirido ao Governo, e posteriormente, após o fim da vacinação prioritária, mediante a doação de
50% das doses adquiridas ao Estado.
Logo, a referida Lei estabelece um incentivo negativo à aquisição
de vacinas pelos agentes privados, que terão de destinar seus pró-
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prios recursos para adquirir vacinas e obrigatoriamente destiná-las
ao Poder Público.
Com isso, a norma jurídica estabelece duas possibilidades a partir
da monopolização da compra de vacinas nas mãos do Estado: ou o
Estado consegue comprar todas as vacinas possíveis e disponíveis no
mercado ou ele não consegue comprar, em razão de suas limitações
intrínsecas ou de questões políticas envolvidas.
Dentre as justificativas utilizadas para a limitação da aquisição
de vacinas pela iniciativa privadas destacam-se duas: a justificativa
moral e a justificativa ética. A primeira, utiliza como base o argumento
de que o processo de vacinação contra Covid-19 seria uma ação social
conjunta em prol do risco de vida a que toda a população brasileira
está exposta, independente de suas condições econômicas, e a aquisição de vacinas pela iniciativa privada privilegiaria o individualismo
sobre a equidade, dando oportunidade que quem tivesse mais condições econômicas se vacinasse logo, o que seria uma escolha inadequada moralmente.
Já a justificativa ética utilizada se baseia no fundamento de que
a aquisição de vacinas pela iniciativa privada dificultaria o acesso ao
imunizante à população mais vulnerável, pois poderia gerar uma concorrência entre vacinação pública e privada, e assim comprometer o
plano de imunização de rebanho e reduzir a eficácia da campanha,
“privatizando a vacinação pública”, e desta forma, ferindo o princípio
da universalidade do acesso à saúde pública.
Das justificativas acima mencionadas quanto à escolha do legislador, percebe-se que a moral assume papel de destaque. Tal visão,
norteada por concepções morais, é refutada por Richard Posner em
seu livro A problemática da teoria moral e jurídica, e denota que, em
sua teoria, a eficiência assume o destaque principal.

Nesse sentido, Posner afirma que a análise pragmática do direito
oferece aos observadores da realidade social uma abordagem neutra
em assuntos politicamente controversos, mesmo quando esses problemas estão fundados em determinado ponto de vista jurídico, o que
garante uma visão mais sistematizada e imparcial – e consequentemente menos politizada – para se chegar a determinado resultado
prático (POSNER, 2011).
Portanto, observando a escolha do legislador à luz da eficiência e
do pragmatismo, verifica-se que as justificativas éticas e morais utilizadas, estão diretamente ligadas à questões de interesses políticos,
que afastaram a norma jurídica da solução mais eficiente para a sociedade, e consequentemente, a distanciou totalmente do pragmatismo
de Posner.
Afirma-se isto, pois, a partir da visão pragmática, analisando sob
termos racionais, objetivos e quantitativos, a aquisição de vacinas
pela iniciativa privadas, não há na situação nacional atual nem ao tempo em que foi feita a Lei, uma hipótese de insuficiência de vacina. Caso
fosse este o caso, com uma demanda maior que a oferta, a discussão
seria redistributiva, ou seja, de alocação de recursos sob a ótica da
Análise Econômica do Direito.
Contudo, a hipótese aqui trabalhada, e empiricamente identificada, é a de que, mundialmente, existem mais vacinas disponíveis do
que o Brasil efetivamente comprou, ou seja, a questão não é de alocação de recursos. Existia vacina apta a compra e importação ao tempo
da Lei, o que não passou a existir é a possibilidade de compra, que fica
concentrada apenas na mão do governo.
Logo, a consequência social da norma jurídica, ao estabelecer a
restrição à aquisição de vacinas pela iniciativa privada, foi de que o
Governo não comprou vacinas suficientes, e com isso o resultado foi
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um alto número de mortes e a proliferação de variantes. Ou seja, do
ponto de vista da eficiência pragmática e da maximização de riquezas,
qualquer barreira à compra de vacinas se traduz como ato completamente ineficaz e irracional.
Sob o ponto de vista pragmático de Posner, analisa-se que a iniciativa privada tornaria muito mais eficiente o processo de vacinação
contra a Covid-19 caso estivesse atuando com o Poder Público na compra de vacinas. O pragmatismo, e principalmente, a Análise Econômica do Direito, se pautam em uma análise racional e empírico-científica da realidade. Logo, por receber influência direta do pensamento
econômico, se norteia a partir da discussão entre Custo e Benefício,
que segundo Posner (LEITE, 2018) deve nortear a decisão judicial e a
aplicação da norma jurídica.
Ao trazer, portanto, este entendimento, para analisar a norma jurídica em si, que estabeleceu limitação à aquisição de vacinas pelos
particulares, verifica-se que não se pautou o legislador em qualquer
critério de eficiência, racionalidade, ou mesmo, economicidade, deixando de lado a análise do Custo x Benefício, em prol de concepções e
justificativas morais.
Nesse diapasão, vale ressaltar que na obra Antitrust law: an economic perspective, de 1976, Posner trata da teoria dos monopólios e
defende que o Direito da Concorrência deveria ser um instrumento
para a efetivação do bem-estar social (SALAMA, 2012, p.8).
Ademais, é do conhecimento de muitos brasileiros que o monopólio da vacinação no Sistema Único de Saúde (SUS), não evitou que indivíduos infringissem a ordem de vacinação, ou seja, “furassem a fila”,
vacinando-se em grupos prioritários, os quais não se enquadravam.
Ocorrendo, assim, o desvio de inúmeras vacinas do Programa Nacional
de Imunização (PNI), muito repercutido pelos canais de informação.

Tal corrupção foi tamanha que a Câmara dos Deputados aprovou
no dia 11 de fevereiro de 2021 o Projeto de Lei 25/2021 que altera o
Código Penal para punir as pessoas que furam a fila da vacinação da
Covid-19.
Nesse sentido, a Análise Econômica e Pragmática da referida norma leva a concluir que, a liberação da compra de vacinas por empresas poderia ajudar sim a acelerar o processo de vacinação brasileiro,
garantindo a sua eficiência. O benefício que a atuação público-privada
traria a esta situação concreta, superaria qualquer justificativa moral
que a inviabilizasse, pois estaria-se maximizando riquezas em prol do
bem-estar da sociedade como um todo.
De acordo com o Site Oficial do Senado Federal, a iniciativa privada deve somar aos esforços para a aquisição de vacinas, mas o objetivo
segue sendo fortalecer o Programa Nacional de Imunização (PNI), ou
seja, deve ser vacinado o grupo prioritário. Dessa forma, entende-se
que a legislação atual é instituída a partir de um pensamento de igualdade, para que os indivíduos que possuem mais recursos financeiros
não desrespeitem a ordem da vacinação elaborado pelo PNI.
Ocorre que, as clínicas privadas de vacinação poderiam aliviar as
filas do Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo com a imunização e saúde da população que pode financiá-la, dando mais oportunidade para quem não pode custear sua vacinação, e passe a receber do
sistema público. Tal sugestão não é diferente da atual relação existente para com os hospitais particulares e públicos.
Ademais, a iniciativa privada, em razão da ausência de controle e
limitações que são impostas à Administração Pública, pode ser muito
mais ágil no processo de aquisição, e consequentemente, possibilitar
um incremento na vacinação. Tem-se aqui, um diálogo entre custo e
benefício, que apresenta como resultado prático possível a um maior
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número de vacinas importadas ao país, bem como a desconcentração
– e assim, diminuição – das filas de vacinas.
Se a maior preocupação em um processo de vacinação é garantir
a vida humana, reduzir o contágio e o número de mortes, oportunizando, assim, o quanto antes, a imunidade de rebanho, não subsistem
razões empíricas ou científicas que justifiquem a limitação imposta
pela Lei 14.125/2021. Ao contrário, a atuação público-privada ajudaria a garantir o célere cumprimento ao Plano Nacional de Imunização,
sem deixar de fora os grupos prioritários.
Vale frisar que, a eventual compra de vacinas por empresas não
seria “furar a fila” de vacinação, mas uma ação complementar ao Governo, que aumentaria a produtividade e reduziria a pressão sobre
o orçamento nacional. Não se trataria, portanto, de competição com
setor público, mas de uma atuação conjunta, com o fim último de garantir a célere imunização de “rebanho” da população.
Dentro deste contexto, cumpre ressaltar que, historicamente, o
setor privado tem apoiado o setor público. Mais especificamente na
pandemia, a colaboração privada se deu na compra de respiradores
e equipamentos médicos, e construção de hospitais. Apesar disso, em
relação às vacinas, sob as justificativas morais e éticas já mencionadas, a atuação conjunta foi limitada, muito embora o país estivesse
necessitando de um número alto de vacinas para conter o contágio, e
assim, possibilitar a retomada econômica das atividades.
Ademais, cabe mencionar que, em decorrência da constitucionalidade, declarada pelo STF, do dispositivo da Lei 13.979/2020, permitindo que o Estado determine a vacinação obrigatória, tramita no Congresso Nacional, o Projeto de Lei 1.674 de 2021, que cria o Certificado
de Imunização e Segurança Sanitária (CSS).
A imposição da vacinação obrigatória decorre do quadro pandê-

mico global, com alto contágio e baixa adesão populacional à vacina.
Diante disso, o referido projeto, cria o CSS, com validade em todo o
país, destinado a conciliar a adoção de medidas restritivas essenciais
ao controle de surtos e pandemias com a preservação de direitos individuais e sociais, estabelecendo ferramentas para proteção das pessoas e dos patrimônios público e privado.
Assim, imponha a restrição ao exercício de certas atividades ou
à presença em determinados lugares apenas às pessoas vacinadas,
como forma de induzir a vacinação. Ou seja, determinados locais, passam a exigir que os indivíduos estejam vacinados para que participem
de eventos, tenham acesso à serviços e circulem nos comércios.
Vale ressaltar que, recentemente, o STF julgou improcedente dois
Habeas Corpus (HC nº 0072145-20.2021.8.19.0000 e HC nº 007211752.2021.8.19.0000) que visavam confrontar o passaporte da vacinação, estabelecido no Rio de Janeiro. O presidente do STF, Ministro Luiz
Fux, observou que a restrição imposta pelo decreto municipal é medida de combate à pandemia, prevista na Lei 13.979/2020 e inserida na
competência do prefeito para sua adoção.
Nesse sentido, percebe-se que essa decisão servirá de precedente
para outras que possivelmente surgirão em decorrência da situação
existente no país. Ocorre que, haverá desigualdade de oportunidades,
visto que, a vacinação ainda é lenta em determinados locais do país
e muitos indivíduos deixarão de comparecer a determinados locais,
devido à falta de oportunidade de acesso à vacina, que, por estar somente nas mãos do Estado, ainda não é eficiente em todo o Brasil. Fato
este que vai de encontro com a teoria de Richard Posner, que busca a
maximização de riqueza e bem-estar da sociedade.
De acordo com Bruno Salama (2008, p.17):
Em países em desenvolvimento como o Brasil o emprego eficiente dos re-
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cursos existentes deve ser uma prioridade nacional. Para enfrentar seus
problemas, a sociedade brasileira necessita de instrumentos jurídicos efi-

cientes que estimulem as atividades produtivas, a resolução de conflitos de
forma pacífica, a democracia, a livre iniciativa, a inovação, e a redução da
corrupção e da burocracia (...).

Conclui-se assim que, a eficiência invocada por Posner em sua teoria, ao lado dos ideais pragmáticos, foram abandonadas na norma
jurídica ora analisada, e consequentemente, na sua aplicação prática
perante a sociedade. Em contrapartida, sua ratio está diretamente ligada aos ideais éticos e morais, que não levam em consideração a real
consequência para a sociedade.
Faz-se assim necessário repensar tal política pública, a fim de que
a sociedade como um todo se beneficie o quanto antes da vacinação e
tenham garantidos os seus direitos de saúde e acesso à livre concorrência.

5. Considerações finais
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Tendo em vista o contexto pandêmico que o mundo vivencia, as
polêmicas decisões sobre a imunização da população e o pensamento
filosófico de Richard Posner sobre a moralidade e a eficácia das decisões, perante o bem-estar social, o artigo buscou demonstrar de que
maneira a teoria da eficiência, adotada como um valor moral, por Posner, pode se relacionar com a atual política de aquisição de vacinas da
Covid-19 no Brasil.
A partir da análise da legislação em comento, percebe-se que as
empresas privadas podem comprar a vacina, mas não podem vendê-

-las ou distribuí-las, visto que, até o presente momento, toda a sua
aquisição deve ser repassada ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Pelo viés do pensamento pragmático de Richard Posner, a limitação imposta pela norma jurídica foi equivocada. A teoria de Posner
tem como uma de suas principais bases a eficiência, ligada à critérios
empírios, racionais e econômicos, como a maximização de riquezas e
a análise da relação entre custo e benefício.
Diante disso, o posicionamento pragmático do filósofo, que busca
a eficiência, seria o mais adequado para criticar a atual legislação, visando o alcance da vacinação em massa, visto que, se a vacina pudesse
ser adquirida por agentes privados, atualmente, maior seria o número
de indivíduos vacinados, menor seriam os casos graves da doença e,
consequentemente, menor seria a taxa de internação hospitalar, evitando-se assim, o colapso do sistema de saúde do país, tanto o privado
quanto o público.
Ao se afastar da busca pela solução jurídica mais eficiente, portanto, a norma não buscou o melhor resultado prático ao processo
de vacinação, que caso estivesse pautado na atuação público-privada, conforme se analisou de maneira crítica neste trabalho, poderia
estar mais avançado, e ter evitado um número tão alto de mortes na
primeira metade do ano de 2021, quando já haviam vacinas aptas a
importação mundo afora.
Logo, conclui-se, de modo crítico, que a Lei 14.125/2021, ao limitar a aquisição de vacinas por particulares, a partir de justificativas
éticas e morais mencionadas, afastou-se da prática e dos resultados
empíricos e racionais invocados pelo Pragmatismo, que está preocupado com uma solução eficiente, algo que realmente funcione, a partir
da maximização de riquezas que alcance o maior número de indivíduos possíveis.
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Nesse sentido, partindo do estudo da visão de Richard Posner,
entende-se que a inviabilização da aquisição dos imunizantes contra
o coronavírus por agentes privados imposta pela lei não foi benéfica,
visto que, o legislador não projetou os benefícios que a vacinação em
massa poderia ocasionar, a partir da possibilidade da parceria público-privada.
Para corretamente enfrentar situações como essas, o filósofo
leciona que os magistrados, a partir da sua atividade que também é
política, precisam pensar como legisladores. Em casos difíceis, que
envolvem questões políticas, econômicas e sociais, faz-se necessário
analisar as consequências das decisões, visto que, as soluções seriam,
além de mais eficientes, mais justas.
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5
A TESE DA AUTORIDADE DO POSITIVISMO
JURÍDICO EXCLUSIVO DE JOSEPH RAZ: UMA
ANÁLISE DA ADI 6.586

Emerson Rocha
Júlia Lourenço Maneschy

1. Introdução
O positivismo jurídico exclusivo é uma corrente do positivismo
que costuma ser muito criticada dentro do Direito e da Filosofia,
pois traz uma separação total entre direito e moral, de modo que, de
acordo com essa vertente, uma regra jurídica não precisa ser justa ou
atender a preceitos morais para ser considerada direito. Diante disso,
ainda que tal posicionamento seja fortemente criticado pelas diversas
teorias do pensamento jurídico, não há como ignorar a sofisticação da
teoria exclusivista de Joseph Raz. O autor traz estudos sobre as razões
práticas, a classificação das leis, a tese da autoridade etc., os quais
são capazes de discutir pontos muito importantes no campo jurídico
como, por exemplo, a autossuficiência do Direito.
Nesse sentido, o artigo pretende analisar a tese da autoridade do
positivismo jurídico exclusivo de Joseph Raz, a partir da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 6.586/DF e a compulsoriedade da vacinação contra o Covid-19 no Brasil. Esse tema proposto visa à aproximação da teoria do Direito às questões atuais vivenciadas pela sociedade e o seu estudo faz-se mister para compreender de que maneira o
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posicionamento firmado no Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar
a ADI 6.586/DF deve ser interpretado pela população a partir da ideia
de autoridade do filósofo Joseph Raz. Para responder essa questão, o
trabalho será realizado em torno da seguinte problemática: de que
forma a tese da autoridade proposta por Joseph Raz responde às controvérsias da sociedade quanto à decisão acerca da obrigatoriedade
da vacinação contra Covid-19 no Brasil?
Esse questionamento é muito importante dentro do campo jurídico, pois traz à baila uma teoria do direito capaz de explicar e de solucionar problemas atuais, pois ainda que seja utilizado apenas um caso
como paradigma para a construção do artigo, ressalta-se que a teoria é
aplicável a muitos outros casos semelhantes. Além disso, tanto Joseph
Raz quanto a sua proposta teórica, baseada no positivismo exclusivo,
não são analisados de forma costumeira nos estudos de pensamento
jurídico no Brasil. Por isso, faz-se necessário um estudo dos conceitos
e das teorias elaboradas, porém nem tão debatidas.
Somada à necessidade de adentrar em campos pouco explorados,
ocorre também a importância de compreender o positivismo jurídico
exclusivo, enquanto uma vertente positivista capaz de analisar o direito
estando este distante de concepções morais e compreendendo-o, principalmente à luz da proposta de Raz, isto é, como uma teia interligada capaz de solucionar quaisquer problemas jurídicos sem recorrer à moral.
Diante disso, para alcançar uma resposta para o questionamento
formulado, o objetivo geral do trabalho é compreender em que medida
a tese da autoridade de Joseph Raz responde as controvérsias quanto à
decisão acerca da obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 no
Brasil. Os objetivos específicos serão: a) analisar o positivismo exclusivo de Joseph Raz e suas diferenças em relação à teoria positivista clássica, principalmente no que concerne à moral; b) expor a ADI 6.586/DF e

o posicionamento firmado pelo STF a partir dela e; c) investigar como a
tese da autoridade de Joseph Raz se relacionam com a decisão proferida
e com os posicionamentos sociais acerca da decisão.
Para isso, o referencial teórico dar-se-á a partir de três obras de
Joseph Raz: O conceito de sistema jurídico (2012), The authorithy of
law (1979) e Razão prática e normas (2010), posteriormente, do inteiro
teor da ADI 6.586/DF. Nesse sentido, a primeira seção do artigo expõe
o positivismo exclusivo de Raz, a partir dos seus conceitos fundamentais, diferenciando-o do positivismo clássico. A segunda seção aborda
o acórdão proferido pelo STF de forma detalhada, para compreender
como ocorre a compulsoriedade da vacinação. A terceira e última seção
do desenvolvimento encarrega-se de relacionar o julgamento do STF e
as discussões sociais sobre ele com a tese da autoridade de Raz, a qual
qualifica determinados entes como legítimos para aplicar o direito e,
portanto, trata como deve ocorrer a obrigatoriedade dessas decisões e
as razões práticas da sociedade para cumpri-las ou não.
Por fim, metodologicamente o trabalho será realizado por meio
de pesquisa bibliográfica e documental de abordagem qualitativa, por
meio de pesquisa teórica, a partir de uma investigação de livros, jurisprudência, artigos científicos, dissertações e teses. O procedimento metodológico se dará pelo método dedutivo pois a partir de uma
premissa geral acerca da tese de autoridade de Joseph Raz objetiva
particulariza-la nos argumentos proferidos na ADI 6.586/DF.

2. O positivismo jurídico exclusivo de Joseph Raz
Joseph Raz é um filósofo israelense que concluiu o seu doutorado
na Universidade de Oxford, sob a supervisão de Herbert Hart. Con-
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tudo, Raz é defensor de um modelo de positivismo jurídico diferente
do modelo defendido por seu orientador. Diante dessa afirmação, é
importante compreender sobre quais bases se formam o positivismo
jurídico e quais as suas vertentes mais difundidas, para, posteriormente, adentrar na teoria exclusivista de Joseph Raz.
O positivismo é uma corrente dentro do pensamento jurídico que
possui como base conceitual três premissas: a tese social; a tese convencional e a tese da separabilidade. A primeira afirma que o Direito
tem a sua existência possível devido a fatos sociais. A segunda sustenta que os critérios de validade do direito são de caráter convencional,
ou seja, há uma convenção social no sentido de reconhecer uma regra
como jurídica. A terceira, em sua versão geral, nega que haja uma relação necessária entre direito e moral (HIMMA, 2014, p.355). Nesse
sentido, é possível afirmar que todas as correntes positivistas possuem base firmada nessas três teses, mas a principal a ser analisada
nesse artigo é a tese da separabilidade.
Como afirmado, os positivistas – ao menos uma parte considerável destes – acreditam que não há uma relação necessária entre direito e moral, ou seja, uma regra, ainda que seja considerada moralmente
injusta, poderá constituir o Direito e configurar-se como uma regra
jurídica.
O filósofo H. L. Hart foi o grande precursor de uma teoria positivista sofisticada, a qual surgiu para refutar argumentos de filósofos
como John Austin e Jeremy Bentham, que defendiam suas propostas com base no direito concebido como ordens do soberano. Desse
modo, Hart propõe uma teoria do direito positiva, ou seja, defendendo
a separação entre direito e moral e propondo um modelo de regras
primárias e secundárias. O primeiro tipo são as normas que fazem
com que o ser humano se abstenha de praticar uma ação. As segundas

são como parasitas em relação às primeiras, pois asseguram que o ser
humano possa criar novas regras do tipo primário, extingui-las, modificá-las ou determinar como aplicá-las e fiscalizá-las (HART, 2012,
p.104).
Assim, surge a regra de reconhecimento do autor, uma regra secundária, entendida por Hart (2012, p.106) como uma regra implícita,
advinda dos fatos sociais convencionais que obriga os oficiais do direito a aplicarem as normas que passarem nos testes de validade do
direito, ou seja, a regra de reconhecimento está intimamente ligada
aos critérios de validade das outras regras do sistema, por isso ela
configura a principal regra do sistema jurídico.
Após esses breves apontamentos sobre o positivismo clássico de
Hart, a fim de sedimentar alguns conceitos, falar-se-á acerca do positivismo jurídico exclusivo de Joseph Raz.
Com o fortalecimento do positivismo, surgem algumas correntes
divergentes dentro desse modelo e uma delas é o positivismo exclusivo ou exclusivista, o qual defende uma separação necessária entre direito e moral, ou seja, diferentemente do positivismo clássico de Hart,
o exclusivista não afirma que é possível a separação entre direito e
moral, mas sim que é necessária essa separação, sendo um dos maiores expoentes o filósofo Joseph Raz.
Raz (2012, p.198) afirma que o modelo de regras de Hart é simples para lidar com sistemas jurídicos mais complexos e, por isso, deve
ser interpretado como uma espécie fundamental de regras, que serve
apenas de ponto de partida para a análise de outras regras mais complexas. Nesse sentido, o autor (2012, p.196-209), classifica inúmeros
modelos de regras responsáveis por guiar a conduta humana, como as
leis que impõem deveres (leis-d), leis que conferem poderes (leis-p),
dentre outras. E diante disso, ele considera o sistema como uma teia
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de normas capazes de solucionar quaisquer problemas jurídicos, sem
que seja necessário recorrer à moral.
Nesse espeque, em relação às regras propostas pelo Raz, afirma
que elas configuram “‘razão determinante’ para se agir de determinado modo (em suas palavras – “razão excludente e protegida”), em relação a todas as demais razões que possam existir para se agir de modo
contrário” (TUPIASSU, 2021, p.339 apud RAZ, 2012). Isso significa que
as regras impõem deveres aos agentes que farão com que eles ajam de
acordo com elas e excluindo quaisquer outras razões que poderiam ter
para agir. As regras são, então, razões operativas para a ação.
Assim, Raz (2010, p.33) classifica as razões para agir como primárias e secundárias. As razões primárias são como escolhemos agir, de
acordo com o nosso interesse e por meio de uma ponderação entre razões, chama de “balanço de razões”. Então, se escolhemos uma comida em vez de outra porque queremos ser saudáveis ou se decidimos
andar de carro em vez de bicicleta porque não queremos pegar chuva,
significa que estamos fazendo uso das nossas razões de primeira ordem. Os conflitos existentes entre as razões de primeira ordem são
solucionados com a ponderação dos pesos das razões conflitantes e
na forma como elas são afetadas pelas considerações que repercutem
na força das normas.
Todavia, para o filósofo, as razões que de fato importam para justificar a conduta são as razões de segunda ordem que são efetivamente excludentes. Isso significa que as razões de segunda ordem excluem
as razões de primeira ordem, de modo a afastar a justificação destas.
Essas razões excludentes não possuem conteúdo, são de fundo formal
e argumentativo no plano lógico, na medida em que identificam quais
razões possuem força justificadora e quais não possuem (DIAS, 2019,
p.146-147).

Aqui percebe-se um dos pontos chave deste trabalho, como ficará mais evidente adiante, pois nesse momento resta comprovado que
Raz defende que as normas emitidas por uma autoridade são responsáveis por excluir a força justificadora das razões primárias.
Mas então, o que configura a autoridade? que é a tese principal a
ser analisada por esse trabalho. Para que as normas sejam razões que
determinam a ação, essas normas podem ser aplicadas apenas por
aqueles que possuem autoridade legítima para fazê-lo. A autoridade
seria um mecanismo que poupa o tempo e a energia de quem está sujeito a ela, fornecendo diretrizes para solucionar problemas que, sem
ela, demandariam deliberação autônoma (GLEZER, 2014, p.22).
Em suma, o sujeito da norma deve obedecê-la não pelo seu conteúdo, mas porque foi expedida por uma autoridade. Isso não significa
que os indivíduos sempre deverão obedecê-la, mas apenas em situações extraordinárias, as questões que estiverem fora do escopo da
norma podem fornecer razões para desconsiderar as diretrizes estabelecidas pela autoridade (GLEZER, 2014, p.22). Não há, então, para
Raz, a possibilidade de um sistema jurídico existir sem que nele haja
a figura da autoridade.
Mas para que a autoridade seja configurada como tal e, portanto,
tenha o poder de comandar e de impor normas, é necessário que cumpra algumas condições. Primeiramente, é necessária uma pretensão
anexa de reconhecimento de uma alegação de legitimidade, ou seja, o
exercício dessa legitimidade deve ter uma justificativa ancorada nas
fontes do Direito (DIAS, 2019, p.157). Para isso, a ação da autoridade
deve cumprir três teses: a tese da dependência; a tese da justificação
e; a tese da preemptividade.
A primeira exige que as autoridades ajam sempre de acordo com
razões. Segundo Peres (2019, p.323) This dependence thesis distin-
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guishes the exercise of authority from other forms of control – such as
simple coercion. A segunda justifica a autoridade, ou seja, para que a
autoridade seja legítima ela deve ter noção de que ela serve aos sujeitos e, por isso, deve indicar a ação a ser tomada diante de muitas
outras possibilidades de ação. Por fim, a terceira tese impõe a substituição das razões pessoais do agente pelas razões determinadas pela
autoridade (RAZ, 2011, p.52-54).
Além disso, outro fator importante a ser mencionado é que Raz
(2010, p.128) afirma que a identificação do sistema institucionalizado
não deve se basear na investigação dos que criam as normas, mas sim
dos que aplicam, pois são esses que indicam as normas que vigoram
efetivamente. Como isso, refuta a tese que compreende o plano legislativo como o centro da fonte normativa e enfatiza a multiplicidade de
regras de reconhecimento.
Portanto, em relação a tais regras de reconhecimento, Raz se
aproxima do conceito hartiano apenas em relação à validade jurídica
das regras, mas em relação à validade sistêmica, defendendo que a
norma também precisa atender “às condições de integração ao conjunto funcional de normas reconhecidas como sendo jurídicas” e, nesse sentido, o que confere unidade ao sistema é a existência de normas
responsáveis por vincular a atuação dos órgãos primários, não a regra
de reconhecimento (DIAS, 2019, p.149).
Essa seria a principal diferença em relação a regra de reconhecimento proposta por Raz e as demais teorias positivistas, ou seja, a
tese do autor é centrada na autoridade e no fato de que o que configura o Direito são as normas que reconhecem certas instituições como
aplicadoras do Direito.
Em suma, o autor afirma que a submissão à autoridade é irracional, de modo que algumas vezes a autoridade requer ação contra o

próprio julgamento, requer o abandono da autonomia moral. Nesse
sentido, na medida em que todas as questões práticas podem envolver
considerações morais, toda a autoridade nega autonomia moral (RAZ,
1979, p.3).
E, a partir do momento que a autoridade realiza um comando que
cumpre as três teses, verifica-se uma justificação para o sujeito abandonar as suas próprias razões para atender o que a autoridade determina. Nas palavras de Dias (2019, p.160), para que o agente possa
exercer a autoridade ele deve alegar possuir autoridade legítima que
não se confunde com o fato de possuir legitimidade, de modo que a
ausência de alegação pelo agente desautoriza o exercício da autoridade e a falta de justificação desnatura a legitimidade.
Nota-se, então, que a tese da autoridade é central na teoria do autor, pois determina o que configura uma razão justificada para a ação,
a qual exclui todas as razões pessoais anteriores e, além disso, o que é
Direito, a partir da análise da atuação dos oficiais aplicadores.
Sendo assim, após toda essa análise e compreensão da teoria de
Joseph Raz, principalmente no que concerne às razões para ação e a
tese de autoridade, passa-se para a exposição da ADI 6.586/DF, a qual
servirá como paradigma para compreensão da aplicabilidade da tese
da autoridade nos casos de controvérsia da sociedade quanto à decisão vinculativa de uma entidade aplicadora do Direito.

3. O entendimento firmado do STF no julgamento
ADI 6.586/DF
O Partido Democrático Trabalhista (PDT) ajuizou ADI 6.586/DF,
com pedido de cautelar, alegando que fosse dada interpretação con-
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forme os artigos 6º, 22, 23, 24, 26, 30, 196 e 198 da Constituição da
República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988 ao artigo 3º, inciso III,
alínea “d” da Lei 13.979/2020, afirmando que caberia aos estados e
aos municípios determinar a realização compulsória da vacina e de
outras medidas profiláticas em relação à Covid-19, não ao Ministério
da Saúde, tendo em vista a forma federativa do Estado que implica na
descentralização de poder entre os entes (BRASIL, 2020, p.4).
A referida ADI foi julgada parcialmente procedente, para conceder a possibilidade de todos os entes federativos atuarem implementando as medidas de vacinação compulsória, desde que tenham como
base evidências científicas e que respeitem suas esferas de competência. Diante disso, no que concerne à compulsoriedade da vacinação, o Ministro Relator Ricardo Lewandowski afirma em seu voto que
não há discussão acerca da compulsoriedade da vacinação, tendo em
vista que ela já ocorre desde a implementação do Plano Nacional de
Imunização. Todavia, as controvérsias seriam no sentido de como implementar tal obrigatoriedade, pois ao aplicar medidas coercitivas, o
Estado feriria direitos fundamentais do sujeito (BRASIL, 2020, p.5).
O julgamento foi realizado tendo como base, essencialmente, a
análise de alguns fundamentos principais, dentre eles: os direitos fundamentais coletivos; o direito sanitário nacional e; o direito à liberdade
individual (BRASIL, 2020). Com essa afirmação, verifica-se que a resolução do caso passa por questões principiológicas e não de normas constitucionais positivadas, havendo espaço, portanto, para a discricionariedade e a aplicação da tese da autoridade. Isso ocorre porque na presença
de regras positivadas é possível aplicar a exclusão de justificativas concorrentes e escolher, assim, a norma que melhor se adequa ao caso. Contudo o julgamento de questões fora do escopo das normas, conforme já
exposto na teoria de Raz, pode ser decidido pela autoridade.

Diante disso, frisa-se que o objetivo deste artigo é explorar o
acórdão a partir do fundamento do direito à liberdade, pois as controvérsias sociais têm ocorrido principalmente em relação a tal direito.
Além disso, esse fundamento é o que melhor poderá ser explicado a
partir tese da autoridade de Raz.
Antes de adentrar nessas questões é preciso, primeiramente,
compreender a força normativa do precedente, não apenas dentro do
ordenamento jurídico brasileiro, como também, para a teoria positivista exclusiva de Joseph Raz.
O precedente é tido como vinculante nos sistemas de common
law, como ocorre nos Estados Unidos. Todavia, o ordenamento jurídico brasileiro, que possui como base a civil law, ou seja, um sistema
muito mais voltado para leis e códigos, já atua no sentido de reconhecer a força normativa do precedente. O artigo 927, inciso I do Código
de Processo Civil (CPC) de 2015 estabelece que os juízes e os tribunais
ao proferirem sentenças devem observar as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, as sentenças proferidas nas ADI, que observarão a constitucionalidade de uma lei ou
ato normativo, produzirão efeito erga omnes e serão oponíveis contra
todos, conforme aduz o artigo 102, §2º da CRFB/1988 e terão, portanto, caráter vinculante.
No que concerne ao positivismo jurídico exclusivo de Raz, como
já mencionado na seção anterior, defende que para analisar o sistema
institucional que compõe o Direito, deve-se investigar não os agentes
que criam as normas, mas os que aplicam, pois esses últimos que determinarão a efetividade da norma. Nesse sentido, quando o juiz analisa um caso, ele tem de se valer das suas próprias convicções políticas
e morais para solucionar o caso e a sua nova decisão criará uma regra
jurídica (GLEZER, 2014, p.66). Por isso a autoridade ocupa um papel
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central na tese de Raz, pois sendo dotada de legitimidade e justificação, ela também é responsável por criar o direito.
Feita essa breve análise, fica evidente, então, que o acórdão proferido pelo STF possui caráter normativo vinculante, não apenas para o
ordenamento jurídico brasileiro, como também, especialmente, para
o positivismo de Joseph Raz. Tendo isso compreendido, seguiremos
para os fundamentos utilizados pelo STF no que concerne à liberdade
individual.
O PTB sustentou que a vacinação deveria ser facultativa, tendo
em vista que a imposição de compulsoriedade violaria direitos fundamentais. Respondendo a isso, o ministro relator Ricardo Lewandowski afirmou que a vacinação obrigatória é uma realidade no Brasil,
desde o Plano Nacional de Imunizações (PNI), implantado em 1973
que estabelece a obrigatoriedade. Contudo, com a “revolta da vacina”
ocorrida no país, essa obrigatoriedade foi materializada por meio de
medidas coercitivas por parte do poder público, algumas com caráter
muito incisivo e que, portanto, causaram grande descontentamento
popular (BRASIL, 2020, p.14).
Os argumentos dos defensores da revolta da vacina eram no sentido de que as atitudes do poder público eram draconianas, despóticas e
violavam os direitos fundamentais, pois os agentes públicos invadiam
casas e internavam os recalcitrantes, de modo que os críticos da vacina
espalhavam ideias de que os imunizantes causavam muitos problemas
como diarreias, convulsões, sífilis etc. (BRASIL, 2020, p.14).
Diante disso, o relator aponta que não há dúvidas quanto à necessidade de proteção da inviolabilidade do corpo humano e do domicílio
e isso já exclui a possibilidade de fazer com que o sujeito seja vacinado à força, pois isso iria contra a dignidade humana. Todavia, afirma
que a Lei 13.979/2020 não prevê, em nenhuma hipótese, a vacinação

forçada, de modo que nem estabeleceu consequência para o eventual
descumprimento da imunização obrigatória, apenas limitou-se a afirmar no artigo 3º, §4º que o descumprimento acarreta responsabilização nos termos da lei e, por isso, não há inconstitucionalidade em
relação a tal aspecto que seja capaz de exigir a sua retirada do ordenamento jurídico (BRASIL, 2020, p.23).
Nessa toada, o relator aduz que haveriam controvérsias quanto
ao direito à liberdade e o direito à saúde coletiva, de modo que ecoariam reações desfavoráveis à imunização obrigatória, não apenas pela
intensa politização da situação, mas também pelos efeitos de longo
prazo das vacinas. Todavia, devido ao caráter excepcional da pandemia da Covid-19, configura-se a obrigação do Estado brasileiro atuar proporcionando o acesso à vacina a toda população interessada,
comprometendo-se com a gratuidade e a universalização desta, atentando-se às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS)
(BRASIL, 2020, p.25).
Por esses apontamentos, a vacinação obrigatória, excluída a vacinação forçada, configura-se como legítima, desde que observados os
critérios da Lei 13.979/2020, especificamente em seu artigo 3º, §2º,
incisos I, II e III e respeitando os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.
Por isso, as medidas implementadas devem ser no sentido de restringir o exercício de certas atividades ou frequência aos que optem
pela não aplicação do imunizante. Os demais ministros acompanharam o voto do ministro relator no que concerne à compulsoriedade
da vacinação e, assim, a ADI 6.586/DF foi julgada parcialmente procedente, no sentido de não atender à facultatividade proposta pelo proponente, mas concordar com a atuação dos demais entes federativos
no plano de vacinação.
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Após o julgado, houveram muitas controvérsias quanto à mitigação da liberdade individual, pois, ainda que seja possível que os cidadãos optem por não receber os imunizantes, eles terão de lidar com
medidas que restringem a sua liberdade, como a impossibilidade de
viajar ou frequentar alguns lugares.
O direito à liberdade está presente no caput do artigo 5º da
CRFB/1988 e configura, portanto, um direito fundamental. Ocorre
que, nesse caso, o STF concedeu mais peso à proteção da saúde coletiva que ao direito de liberdade individual, utilizando alguns argumentos, como o fato de que em situações excepcionais – como é
o caso da pandemia – o Estado pode proteger as pessoas mesmo
contra a sua vontade (como ocorre com o cinto de segurança) e o
fato de que, a dignidade humana, além do elemento da liberdade individual, possui também o elemento de valor comunitário, ou seja,
tal elemento impõe limites à autonomia individual, delimitando o
alcance da dignidade.
Ainda assim, os posicionamentos no sentido contrário à decisão
foram muitos. Nas palavras de Débora Ferraz e Carlos Murrer (2020,
p.112), é comum verificar pais que se negam a vacinar os filhos motivados por questões religiosas, filosóficas, de ordem moral ou existencial. Também aduzem os autores, que existe uma forte corrente
chamada de “antivacina”, que afirma haver sobrecarga imunológica
das vacinas combinadas, devido à composição destas com excesso
de alumínio, de timerosal e de albumina purificada de sangue humano. Ocorre que tais posicionamentos não são baseados em evidências científicas, ao contrário disso, as evidências mostram-se muito
mais positivas.
Após essa exposição, verifica-se, portanto, um embate social em
torno da decisão proferida pelo STF, responsável por reconhecer a

compulsoriedade. Há uma parcela da população que defende a compulsoriedade concedendo maior peso à saúde coletiva e outra parcela
que identifica tal obrigatoriedade como uma violação à liberdade individual. Com esse conflito em mente, a proposta desse trabalho não
é apenas trazer uma solução para o caso utilizado como paradigma,
através da tese da autoridade de Joseph Raz, mas, principalmente,
demonstrar que a teoria positivista exclusiva é aplicável a inúmeros
outros casos que tratem de questões principiológicas.
Sendo assim, na próxima seção serão expostos os possíveis argumentos que a teoria raziana traria para a questão em discussão, a fim
de concluir qual deve ser o posicionamento dos sujeitos da norma.

4. A ADI6.586/DF e a decisão pela compulsoriedade da
vacinação a partir da análise da tese da autoridade de
Joseph Raz
A Lei 13.979/2020, que dispunha sobre medidas de enfrentamento de emergência da saúde pública ocasionados pelo Covid-19,
demonstra em seu artigo 3º que as autoridades públicas podem adotar, no âmbito de suas competências, compulsoriedade de vacinação e
demais medidas de profilaxia.
Pela análise da ADI 6.586/DF constata-se que duas questões
constitucionais relacionadas à vacinação foram encaradas pelo STF:
(1) saber se a vacinação poderia ser compulsória; (2) quais entes federativos poderiam adotar medidas relativas à vacinação no combate
à pandemia da Covid-19.
Em consoante com esse contexto, faz-se necessário destacar o
pensamento de Raz, que parte do conceito de que se deve incorporar

| 145

146 |

determinadas práticas ao meio jurídico por meio do aceite de atores
públicos, e que estes vão, paulatinamente, determinando meios de definição do que é ou não o direito em uma determinada situação.
O entendimento de Raz é de que a determinação do direito é feita para que pessoas aceitem regras e não necessariamente precisem
saber de sua razão. Em suma, que estas regras sejam aceitas se forem
determinadas por autoridades (ENRIQUEZ, 2018).
A teoria raziana aponta no sentido de que a autoridade busca a
imposição de obrigações ao mesmo tempo que concede direitos, conecta sua forma legítima para operar estreitamente ligada no dever
da obediência, sendo assim, é a mantenedora de seu próprio poder
que também seria justificado pela sua própria existência.
A respeito da obrigação da vacinação, faz-se necessário ainda
mencionar as características que irão ligar razão e norma, sendo esta
última, entendida como uma razão que em um momento anterior já
foi delimitada e assim, passa a estabelecer uma obrigação, que deve
ser ponderada antes de uma decisão do indivíduo.
É importante destacar que mesmo que a autoridade prática tenha
a capacidade de aconselhamento de indivíduos para certos assuntos,
que os façam optar e refletir seus próprios caminhos, o seu papel fundamental é que se estabeleça e determine regras ou diretrizes que
sejam uma obrigação jurídica (RAZ, 2012, p.52).
Para tanto, Raz (2012, p.53) reforça os requisitos para a definição
de autoridade que são a tese da dependência, a tese da preempção e
a tese da justificação normal. Por meio delas, defende a justificativa
para a autoridade política em todos os sistemas, através do poder e
que a prática de sua natureza seja guiada por regras autoritativas.
No julgado, o STF explicitou que a compulsoriedade ou obrigação
da vacina, de forma alguma, seriam impedimentos aos direitos indi-

viduais ou ainda a qualquer desalinhamento com outro dispositivo
constitucional e ratificando que as sanções para quem recusasse a vacina eram válidas corroborando com o interesse coletivo.
O indivíduo poderá ser vacinado ou não, sua decisão é, portanto,
flexível e essa possibilidade de escolha, irá encaminhar as ações que
poderão ser aplicadas no futuro, onde este indivíduo, por exemplo,
poderá se confrontar com uma determinada restrição de acesso a locais, transportes ou outros meios de caráter coletivo (LIMA, 2021).
Joseph Raz classifica as razões de primeira ordem, como aquelas
que o sujeito escolherá como gostaria de agir. Já as razões de segunda
ordem, são aquelas determinadas pela autoridade, seja por questões
práticas ou teóricas. Ou seja, o Estado tem proteção e privilégio sobre
tais razões, além de que tem prioridade sobre qualquer razão que se
oponha a esta (COELHO, 2012).
Ora, é notadamente observado que a efetividade da norma está
relacionada ao quanto as pessoas irão crer na eficácia da vacinação
ou demais razões que as levem a esse tipo de questionamento. Esse é
o entendimento de Raz, haja vista que somente esta condição de descrença ou questionamentos, levou a discussão de uma determinada
decisão pela autoridade em debate, neste caso, o STF, órgão que possui a legitimidade que garante a efetividade da norma e a pacificação
dos questionamentos (ENRIQUEZ, 2015).
O STF, por maioria e ficando vencido em parte o Ministro Nunes
Marques, julgou procedente em parte a ADI 6586/DF, destacando a
interpretação de acordo com a Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei
13.979/2020, decidiu que:
(I)a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir

sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada
por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a
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restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determina-

dos lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham

como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii)
venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e

contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os
direitos fundamentais das pessoas, (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e
gratuitamente. (BRASIL, 2020)
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Para Raz, uma das fundamentações básicas do Estado de Direito
é que os comportamentos sociais deveriam ser orientados pelas leis e
que estas por fim, sejam claras e estáveis, de modo que possuam um
judiciário independente em uma clara menção ao reconhecimento de
autoridade (MCILWAINE, 2016).
No que tange aos direitos individuais e inviolabilidade de domicílio, que vêm trazidos do princípio da dignidade humana, há claramente a defesa de uma frente que está ligada ao interesse coletivo da
imunização e outra que por questões morais, pessoais, religiosas ou
outras de características primárias, não desejam ter a vacina aplicada
e tampouco seus direitos individuais restritos (LIMA, 2021).
Certamente, o posicionamento do STF foi altamente questionável
pelos defensores dos direitos individuais ou ainda, para aqueles que
acreditam no reconhecimento ou não desta regra. Até mesmo, se determinados sujeitos acreditam em suas razões morais para que concordem com tais regras. Ora, se a lei é uma instituição pública e de conhecimento de todos, logo ela deve ser uma regra de reconhecimento
que é fundamental ao Direito (RAZ, 1985, p.737).
Na visão positivista, pode não significar que, de alguma forma, o
indivíduo pense que a lei deva ser cumprida somente se possui mé-

rito moral. As pessoas não são obrigadas a obedecer às leis que lhes
parecem justas e boas. Isso seria basicamente uma coincidência de
perspectiva normativa. Toda sociedade deveria entender que a desobediência às leis, mesmo que em discordância do mérito, podem as
levar a quebra de leis e eventuais sanções, ou neste caso, restrições
(RAZ, 1985, p.738).
Tais raciocínios, podem levar a pensar que todos podem ter um
único conceito de lei. Raz, entretanto, defende que devido a solidez
e centralização das instituições jurídicas, é provável que grande parte da sociedade encare um conceito de lei. Entretanto, mesmo que as
pessoas não concordem com determinadas leis, ele defende que isso
poderia ser por outras questões como ausência de conhecimento ou
questões morais. É exatamente neste momento que a teoria raziana
defende as bases positivistas e não morais (BIX, 2006).
No caso da pandemia da Covid-19, a proteção coletiva passa a ser
instrumento normativo decidido pelo STF, autoridade julgadora da
questão da obrigatoriedade, que entendeu a necessidade de adoção
de medidas preventivas através de ações da federação, Estados e municípios.
O tema trouxe e é cercado de diversos questionamentos ou razões
primárias, que fazem alguns indivíduos defenderem pontos divergentes e alegarem a impossibilidade de questionamento ou de restrição
de suas liberdades individuais.
Neste caso, certamente, a autonomia do indivíduo e a proteção
coletiva, passam a ser a grande questão litigiosa conceitual. Se por um
lado, defende a capacidade de decidir sobre seus próprios atos, por
outro, a proteção coletiva é um dos maiores recursos, comprovados
cientificamente, que podem mitigar os riscos da pandemia para toda
a população.
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Para se tutelar a igualdade através da coletividade, é necessário
que a colaboração e imunização individual, sejam massivas e que alcancem de tal modo a impactar positivamente na saúde da sociedade.
A razão da norma jurídica e decisão em questão, julgada pelo STF, é
basicamente a defesa de que uma pessoa que não tenha a imunização,
poderia contrair a doença, transmitir para outras pessoas ou ainda
ocupar demasiadamente o sistema de saúde público, diminuindo a
capacidade e capilaridade de atendimento do Estado (LIMA, 2021).
Para este caso, corroborando com os conceitos de autoridade e a
teoria do positivismo exclusivo de Joseph Raz, o STF, atuou como guardião da Constituição e garantidor de que os executivos nas diversas
esferas, realizem as ações necessárias, inclusive de compulsoriedade
da vacinação, com o intuito de garantir o atendimento do interesse
público de forma a mitigar os riscos de propagação da pandemia.
Neste sentido, é importante destacar que conforme Ledur, 2009,
para a definição de direitos coletivos, há sobreposição nos conceitos
de grupos sociais, a própria coletividade assume o protagonismo, ligada à posição de direito fundamental. A fraternidade deve prevalecer
no direito coletivo quando a pauta é saúde pública, pois, a pandemia,
em seu aspecto de alcance global, não respeita a individualidade, e logicamente, tão pouco suas consequências ficam isoladas na liberdade
de escolha individual.
Com tal raciocínio, o ministro Gilmar Mendes foi bem explicativo
quando decidiu que (2020), “Vacinar-se é um ato solidário, considerados os concidadãos em geral”. A decisão, em suma, define que os
Estados podem impor medidas legais de restrição, multas, autorização para frequentar determinados lugares ou até mesmo a matrícula
em instituições de ensino, para aqueles que se recusem à tomada da
vacina. Entretanto, esse ato não pode ocorrer de forma forçada. Na li-

nha do direito positivo, para embasamento da decisão, temos também
o voto da Ministra Carmén Lucia, que trouxe fundamentos de ordem
constitucional e que defendeu “a prevalência do princípio constitucional da solidariedade, pois o direito à saúde coletiva se sobrepõe aos
direitos individuais”.

5. Considerações finais
Durante o período de combate a Covid-19 no Brasil, houve a necessidade do julgamento da ADI 6.586/DF que tratava sobre a compulsoriedade da vacinação contra a Covid-19. Este tema, acalorou o
debate acerca da determinação da vacinação obrigatória e quais as
normas seriam aceitas para que se conseguisse alcançar a cobertura
vacinal efetiva em todo o país.
Diante disso, esse artigo buscou apresentar a interpretação do
julgamento, a partir da tese da autoridade do positivismo jurídico exclusivo de Joseph Raz e como esta foi adequada para a resolução das
discussões conflitantes sobre o tema. Demonstrando, ainda, a possibilidade de aplicação da tese em casos semelhantes que envolvam questões fora do escopo da norma.
Nesta análise, observou-se a relevância dos direitos fundamentais e das garantias individuais relacionadas especialmente à saúde,
haja vista que os indivíduos precisam de estruturas funcionais que
garantam o bem-estar geral, devendo o Estado atuar de forma determinante, especialmente em um período de pandemia.
O debate em questão, foi permeado de modo a responder de que
forma a tese da autoridade proposta por Joseph Raz suprime as controvérsias da sociedade quanto à decisão acerca da obrigatoriedade
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da vacinação contra Covid-19 no Brasil, levando em consideração o
fato de que tais questões suscitavam análises que iriam além de normas positivadas e necessitariam, portanto, da atuação de autoridade
legítima para a resolução do caso.
Foi explicado o conceito de autoridade, como razão que exclui outros motivos para as pessoas agirem e, deste modo, o STF, por meio de
sua decisão, ratifica este conceito quando determina a compulsoriedade da vacinação no Brasil, em detrimento das vontades individuais,
ficando as pessoas que se recusem à vacinação, sujeitas às medidas
restritivas como circulação, acesso a determinado lugares ou outros
bloqueios que possam implicar na individualidade.
A questão contraditória entre garantias individuais e interesses
coletivos, foi julgada com a aplicação do conceito de autoridade definido por Joseph Raz, a partir do momento que o STF, órgão competente para julgar tal ADI, saneou as possíveis dúvidas e criou uma
regra que determina as atuações claras dos entes que podem executar
regras e dos indivíduos que podem ser alcançados por elas.
Certamente, essa decisão ainda é bastante controversa, haja vista
que diversas pessoas alegam variados motivos para que não se vacinem, que vão desde questões morais, religiosas, culturais e até mesmo
com possibilidade de restrição de deslocamentos, pois, alegam não
haver consenso nas mais variadas marcas e modos de proteção para
as vacinas.
A grande controvérsia faz-se presente devido ao modo de pensar
individualmente, o qual contraria os posicionamentos científicos de
imunização coletiva, que levariam a uma redução da propagação da
doença e consequentemente dos impactos sociais, econômicos e sanitários causados por ela, pois, a conscientização coletiva é o caminho
mais viável para a saída desse atual problema.

Sendo assim, observa-se que a compulsoriedade da vacina, mesmo que resguardado o direito de recusa e que contemple sanções indiretas, é o meio mais viável para mitigação dos problemas causados
pela pandemia. Através do julgado pelo STF, verifica-se um caso clássico de como o Estado pode atuar acima das vontades e das garantias
individuais quando se faz necessário o bem maior da coletividade.
Também se evidencia que os conceitos de positivismo jurídico exclusivista, estão claramente aplicados a este caso quando se delimita as
questões morais dos indivíduos e se privilegia o Direito coletivo.
Em suma, uma determinada prática de concepção de racionalidade pode implicar na aceitação que para se compreender uma determinada regra de uma prática social, deve ser demonstrada na capacidade
prática de aplicação no formato mais adequado, e que o entendimento
desta regra vai de encontro ao sentido da prática social, além de que,
neste caso, à decisão tomada pelo STF.
Este estudo, teve como foco demonstrar a Teoria de Autoridade
de Joseph Raz e que, de forma subsidiária, foi analisado o julgamento
da ADI 6.586/DF que tratava sobre a compulsoriedade da vacinação
contra o Covid-19, mas que, ainda assim, observa-se que tal teoria poderia ser aplicada em diversas outras decisões ou pautas que remetam ao tema. Ficou ainda, demonstrado que, a autoridade, neste caso,
o STF, foi capaz de determinar uma razão positiva, a obrigatoriedade
da vacina, com intuito de preservação da saúde como forma coletiva, e
ao mesmo tempo, excluiu uma razão em sentido oposto, que pregava
o conceito de liberdade individual.
Por fim, em se tratando de problemas de saúde coletiva, cabe ao
Estado garantir ações que possam determinar as regras gerais, aplicar penas ou medidas restritivas para aqueles que não contribuírem
e deixar evidente que o tema foi caracterizado pela supremacia do
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interesse coletivo em detrimento do individual, corroborando com a
legitimidade do Direito para reivindicar autoridade através do positivismo jurídico exclusivo de Joseph Raz.
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6
O PÓS-ESCRITO DE HERBERT HART:
UMA ANÁLISE DO POSITIVISMO JURÍDICO
INCLUDENTE À LUZ DE JULES COLEMAN

Evandro Borges Martins Bisneto
Raissa Maria Fernandez Nascimento Aguilera

1. Introdução
Como apontado por Fuller (1964), a obra O conceito de Direito
(1961), de Herbet Hart, contribuiu brilhantemente à literatura da filosofia do Direito de uma forma ímpar e paradigmática. Seus ensinamentos possibilitaram diálogos entres os jusfilósofos e o surgimentos
de ramificações entre os positivistas, em especial após as ponderações elaboradas por Ronald Dworkin à sua tese.
Quando os seguidores de Hart elaboraram as respostas às críticas dworkinianas, originou-se duas subespécies da escola positivista, os exclusivistas e os inclusivistas. Dentre as distinções, à título
de exemplo, tem-se a rigorosa separação entre direito e moral pelos
exclusivistas e, por outro lado, o acolhimento da tese da incorporação, isto é, a possível incorporação da moralidade ao direito pelos
inclusivistas.
Entre os positivistas jurídicos inclusivistas, destaca-se o professor aposentado Jules Coleman, o qual elaborou a obra Negative and
positive positivism (1982) como uma resposta às ponderações de
Dworkin à Hart, e promoveu um refinamento inteligível à tese posi-
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tivista, possibilitando a compatibilização da tese da separabilidade à
incorporação da moral ao direito, bem como aprofundando a tese da
convencionalidade e dos fatos sociais.
Em vida, Hart se manteve omisso às objeções e críticas à sua obra.
|Entretanto, após a sua morte, Joseph Raz9 e Penelope Bullock, a pedido de Jenifer Hart, organizaram e publicaram suas anotações e respostas, principalmente ao Dworkin, e as publicaram em outra edição
do livro O conceito de Direito, na forma de um pós-escrito.
Neste posfácio, H. L. A. Hart defendeu seu estudo, todavia, foi receptível a certas críticas e realizou pequenos ajustes quando acreditou ser pertinente, bem como elucidou pontos obscuros e mal compreendidos de sua pesquisa, declarando-se, inclusive, como adepto ao
soft positivism, ou seja, permitindo a existência de sistemas jurídicos
que adotam critérios de validade jurídica que incorporam princípios
de justiça ou valores morais (HART, 2020).
A publicação póstuma suscitou novos debates e estudos, os
quais são realizados até os dias atuais e, não diferente, Coleman,
durante sua vida acadêmica, permaneceu refinando, modificando e
aclarando suas teses e suas pesquisas continentes à obra hartiana.
E, embora tenha realizado alterações no seu entendimento inicial,
permanece adepto e seguidor da corrente inclusivista do positivismo jurídico, como pontuado em sua obra Beyond inclusive legal positivism (2007).
A tese criada por Coleman utiliza como ponto de partida a obra
hartiana, mas permanece em constante alteração, aprofundamento e
em diálogo com os demais estudiosos da filosofia analítica do direito.
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9 Joseph Raz, expoente do positivismo exclusivo, estudou Direito na Universidade Hebraica de Jerusalém,
onde obteve seu título de Mestre em Direito em 1963. Conheceu Hart em uma conferência em Israel,
quando apontou erros em sua teoria e foi convidado pelo positivista inglês a estudar na Universidade
de Oxford para obter seu doutorado, o qual obteve em 1967 (“UCM-Derechos Humanos (IDH),” 2021).

E é justamente nesse ponto que é possível se questionar se H. L. A.
Hart, após se declarar adepto ao positivismo moderado, aproximou-se da tese defendida por Coleman.
A presente pesquisa, portanto, trata-se de estudo teórico-normativo, que utiliza o método dedutivo para responder ao seguinte problema de pesquisa: em que medida pode-se adotar uma visão includente do pós-escrito de Herbert Hart com base na teoria adotada por
Jules Coleman?
Pondera-se, desde logo, que, devido a vasta lista de publicações
do positivista inclusivista, fez-se necessário restringir o presente estudo às seguintes obras: Negative and positive positivism (1982); Incorporationismo, conventionality and the practical difference thesisi
(1998); e The practice of principle (2008).
Para atingir o fim almejado, o presente artigo é estruturado em
cinco seções, sendo a primeira a presente introdução; a segunda visa
compreender as principais características do positivismo hartiano,
em especial com base no posfácio publicado em 1994; a terceira propõe-se investigar as principais teses que compõem e dialogam com o
positivismo jurídico includente, sob a ótica de Coleman; a quarta pretende analisar se Hart, em seu pós-escrito, se enquadraria como um
positivista includente com base nas teses defendidas pelo positivista
americano; por fim, a quinta e última seção apresenta as considerações finais do estudo.
No que concerne ao raciocínio lógico da pesquisa, utilizar-se o
método hipotético dedutivo, uma vez que a presente pesquisa parte
de uma hipótese e de uma teoria que a apoia, portanto, parte-se do
geral ao particular. Já a abordagem da pesquisa será qualitativa, na
tentativa de se investigar a hipótese elencada por meio da interpretação dos dados recolhidos bibliograficamente.
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A relevância teórica do presente estudo é a realização de uma
pesquisa avaliativa da obra póstuma de H. L. A. Hart a partir dos ensinamentos de Jules Coleman. A relevância prática, por sua vez, é promover a estimulação dos estudos para além do debate Hart e Dworkin,
predominante no cenário acadêmico brasileiro.

2. O pós-escrito da obra O conceito de Direito
de H.L.A. Hart
Em 1952, Herbert Hart foi eleito para a cátedra de Teoria Geral do
Direito em Oxford e detinha grande estima entre os membros da nova
escola dos filósofos da Universidade inglesa10 no pós-guerra. Entretanto, até então, não possuía muitas obras publicadas sobre a temática. Diferente dos seus antecessores, era considerado um homem do
Direito e da Filosofia, em virtude dos anos que trabalhou como advogado em Londres nos anos de 1930 e do período no New College, como
Fellowship11 de Filosofia (MCCORMICK, 2010).
Durante o período que ministrou a disciplina na Universidade,
Hart causou um estrondoso impacto na teorização do Direito, transformando Oxford no centro de estudo sobre Filosofia do Direito. Dentre as diversas produções e diálogos travados, tem-se como destaque
o livro O conceito de Direito, de 1961 (KRAMER, 2018).
Com a obra O conceito de Direito, tido como a mais importante e
influente dentro da tradição positivista (COLEMAN, 2001), Hart objetivou criar uma teoria universal do Direito, sendo possível aplicá-la
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10 Segundo Tavares (2008, p.24): "A Escola de Oxford, como veio a ser genericamente denominada tal
corrente filosófica, tem como proposta metodológica analisar as expressões tomadas da linguagem cotidiana para compor os problemas filosóficos e daí desfazer possíveis mal-entendidos."
11 Em países de língua inglesa, fellow é intitulado os membros de um grupo de professores de alto escalão de uma universidade.

dentro de qualquer tradição jurídica, além de aprofundar a compreensão sobre Direito, coerção e moral (HART, 2020).
Originalmente, a obra é composta por dez capítulos, sendo o primeiro destinado a exposição dos três problemas que visa responder
durante sua obra: “o que é o direito?”; “como diferenciar a obrigação
jurídica da obrigação moral e sua relação?”; “o que são regras e de
que forma o direito é uma questão de regras”. Do segundo ao quarto capítulo, dedica-se a rebater teorias que o antecederam, notadamente de John Austin.12 Posteriormente, tem-se três capítulos que
versam sobre a sua concepção de direito, seguidos de duas seções
abordando a relação entre direito e moral e, por fim, o capítulo final
versando sobre problema da classificação do direito internacional
(PICCOLO, 2011).
No nono capítulo, intitulado de o Direito e a Moral, inicia afirmando que, em sã consciência, não é possível negar que o direito é
influenciado pela moral, bem como pelas ideias convencionais de
grupos sociais específicos. Entretanto, pontua que dessa constatação
é incorreto deduzir que o sistema jurídico precisa necessariamente
mostrar conformidade com a moralidade, ou basear-se em uma convicção amplamente aceita e seguida, sobre a importância de seguir à
lei. Nessa linha, os critérios de validade jurídica das leis não precisam
obrigatoriamente incluir, ou de maneira expressa ou de maneira tácita, uma referência à moral ou à justiça (HART, 2020).
A partir desse raciocínio, o autor analisa seis formas de pretensões, nas quais afirma existência de uma “conexão contingente” entre
o direito e a moral: poder e autoridade; influência da moral sobre o
12 John Austin, em The Province of Jurisprudence Determined, desenvolveu uma teoria sobre a natureza
do direito que pode ser interpretada como uma tese da prática social. Sua teoria determina que toda
lei é um comando, o qual é cumprido devido a ameaça de que uma sanção lhe será imposta em caso de
descumprimento. Também determina que toda lei positiva é determinada por um soberano, que habitualmente é obedecido e não possui o hábito de obedecer a ninguém (PULIDO, 2013).
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direito; interpretação; crítica ao direito; princípio de legalidade e justiça; e validade jurídica e resistência ao direito (HART, 2020).
Nas cinco primeiras relações, constata que é possível que o direito
e a moral se relacionem de maneira contingente, mas não necessária.
Contudo, quando aborda a questão da validade jurídica e resistência
ao direito, defende uma separação absoluta entre os institutos. Assim,
faz-se uma distinção clara entre o direito e a moral, visto que, embora
defenda uma relação contingente em relação ao seu conteúdo, próprio e aplicação, propugna uma separação absoluta e necessária no
âmbito da validade, deixando essa responsabilidade à cargo da chamada regra de reconhecimento (HART, 2020).
Para Hart, “a chave para a ciência do Direito” é a compreensão que
um sistema jurídico complexo é estruturado como uma união de regras
primárias e regras secundárias, em que estas últimas, dividem-se em
regras de reconhecimento, modificação e de julgamento (HART, 2020).
Essa regra de reconhecimento, ou meta-regra, se apresenta como
solução para incertezas advindas de regras primárias, estabelecendo
critérios e características necessárias para que uma regra se enquadre, conclusivamente, como legal dentro de um grupo de normas jurídicas. Aliás, ser a regra de reconhecimento aceita como padrão de
comportamento pelas autoridades é uma das condições bifrontes de
existência de um sistema jurídico (HART, 2020).
Para Hart (2020), essa aceitação, vale lembrar, deriva do aspecto
interno das normas sociais, e que expressão uma atitude crítica reflexiva sobre comportamentos aceitos como modelo comum, bem como,
concomitantemente, manifesta-se como exigência de obediência à
norma e que, como tal, assim se justifica.
Como bem adverte Bustamante (2015), essa noção de aceitação
da regra de reconhecimento, quando da sua aplicação, não significa

que, de fato, a massa da população necessariamente a aceite em sua
integralidade. Isso porque, para Hart, em última instância basta que
as autoridades oficiais, sobretudo os julgadores, as aceitem e a população, portanto, tenha o hábito de obedecê-las por decorrência.
Após a publicação de sua obra, Hart sofreu duras críticas e objeções de Ronald Dworkin, em especial nos trabalhos “O modelo de
regra I e II”, publicados em 1967 e 1972, diversos seguidores do positivista inglês refutaram as alegações dworkinianas proferidas. Desses
debates surgiram duas vertentes dentro do positivismo jurídico: o exclusivo e o inclusivo (SHAPIRO, 2007).
Em vida, Hart não respondeu diretamente às críticas, entretanto,
elaborou as refutações por escritos, as quais vieram a ser conhecidas
após sua morte, no Pós-escrito da obra O conceito de Direito, organizadas e publicadas em 1994. Os editores constatam que as reflexões
estavam incompletas, uma vez que o positivista apenas finalizou a
primeira parte das respostas, dirigida ao Dworkin, contudo, nunca
chegou a concluir a segunda seção que seria uma resposta aos demais
críticos do autor (MCCORMICK, 2010).
No pós-escrito, Hart defendeu, aprofundou, reafirmou e esclareceu aspectos obscuros e incompreendidos de sua tese original, principalmente nos pontos objetos de ponderações por parte de Dworkin. A
estrutura do posfácio é dívida em seis seções: introdução; a natureza
da teoria do direito; a natureza do positivismo jurídico; a natureza
das normas; os princípios e a norma de reconhecimento; o direito e a
moral; e a discricionariedade judicial.
Primariamente, é primordial compreender que Hart e Dworkin
possuíam perspectivas diferentes sobre o Direito. O positivista inglês
defendia a compreensão do direito a partir de uma perspectiva descritiva, isto é, parte da observação e explicação do direito como ele é.
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E, de outro giro, Ronald Dworkin defende que o direito deve ser compreendido a partir de uma teoria normativa e política, ou seja, parte
de como o direito deveria ser e do aprimoramento das concepções de
legalidade (STRECK, MOTTA, 2018).
O próprio Hart, na primeira seção do pós-escrito, pontua essa distinção. Reafirma que sua teoria visa ser geral e descritiva, isto é, parte
das características gerais da instituição, compreende que seu estudo é
moralmente neutro e não possui o propósito de justiçar o direito, mas
apenas descrevê-lo como de fato é (HART, 2020).
Assim, sua tese é diametralmente oposta à tese dworkiniana, a
qual, para Hart (2020), proclama uma teoria dirigida especificamente
à cultura anglo-americana e é avaliativa, possuindo um ideal normativo. Suas distinções e traços caracterizados são tão opostos que é plenamente factível que ambas as teorias subsistam sem se colidirem e
se anularem.
É interessante pontuar que, conforme Streck e Motta (2018), embora Hart tenha elaborado uma tese com pretensões distintas daquela
proposta por Dworkin, a estrutura do seu positivismo serviu de matriz para teorias que possuem pretensões normativa.
Na seção seguinte, Hart analisa e rebate os argumentos elaborados por Dworkin contra o positivismo jurídico. A primeira ponderação destacada e rechaçada é sobre a afirmação que a teoria positiva
detém seus fundamentos fixados em regras linguísticas compartilhadas pela comunidade jurídica, e que se referem a meras questões de
fatualidade histórica, incluindo crenças individuais e comportamentos sociais (HART, 2020).
Nesse sentido, os únicos desacordos possíveis entre os juristas
seriam sobre a veracidade ou a própria existência dos fatos históricos,
transformando o positivismo em uma teoria meramente factual. E, par-

tir dessa análise particular, Dworkin criou duas visões sobre positivismo: uma como teoria semântica e outra interpretativa (HART, 2020).
Para a primeira visão, Hart (2020) declara que em nenhum momento durante sua obra afirmou que a regra de reconhecimento deve
fixar críticos incontroversos, do mesmo modo que nunca negou a possibilidade da incorporação da moralidade ao direito. No que concerne
a segunda visão, afirma que o direito, apesar de possuir como finalidade a justificação da coerção, justifica-a a fim de resguardar as pessoas que estão sujeitas ao direito, fazendo com que a coerção jurídica
apenas decorra de fatos evidentes e conhecíveis.
Ainda na segunda seção do pós-escrito, Hart (2020) declara que
seu positivismo deve ser encarado como soft, permitindo que critérios
morais sejam incorporados à regra de reconhecimento, e o defende
das críticas proferidas por Dworkin, não apenas a sua obra como também de outros teóricos que a adotam. A crítica focal é a existência de
uma incompatibilidade entre o positivismo soft e a visão geral positivista do direito, visto que a adoção de críticos e valores morais na regra
de reconhecimento colide com a ambição da escola de criar uma regra
capaz de curar as deficiências e incertezas do regime pré-jurídico.
Em sua réplica, Hart (2020), primeiramente, afirma que nunca postulou a exclusão das incertezas dentro do âmbito das regras de reconhecimento. Posteriormente, conclui sua defesa dizendo que apenas seria
possível falar em uma possível incongruência do positivismo soft se a
função de conferir certeza fosse considerada mais valiosa que as demais
funções atribuídas às regras de reconhecimento, o que não é o caso.
Assim, Hart ratifica que nunca defendeu que as regras de reconhecimento apenas bebem da fonte dos fatos sociais, e que seus critérios irão variar de acordo com a comunidade que está inserida. E,
constata, que a inserção de valores morais não descaracteriza o posi-
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tivismo jurídico, pois, nunca se defendeu a imperatividade e imprescindibilidade de certeza sobre as regras jurídicas.
Para Shapiro (2007), é possível observar que Hart rejeitou a afirmação de Dworkin sobre o positivismo jurídico exclusivo ser o verdadeiro positivismo, visto que as regras de reconhecimento podem
fornecer testes relativos não ao conteúdo de fatos sociais, mas sim à
conformidade com valores e princípios morais.
É imperioso observar também a terceira seção do pós-escrito, intitulada de a natureza das normas, em especial na primeira subseção
a teoria prática das normas, a qual Hart (2020) aceita às críticas de
Dworkin quanto a restrição de sua teoria, isso porque ao desconsiderar a distinção entre o consenso da convenção e o consenso da convicção independente existente em práticas convergentes, observa-se que
as normas sociais não se aplicam às práticas meramente convergentes, tais como a moral partilhada entre um grupo.
Em suma, a teoria das práticas das normas propostas originariamente por Hart, agora em seu pós-escrito, é reconhecida pelo positivista como insuficiente para explicar a moral, apesar de ainda servir
como fiel descrição das normas sociais convencionais, essas entendidas como costumes sociais comuns e algumas normas jurídicas, tais
como a regra de reconhecimento.
A parcialidade apontada quanto às normas jurídicas ocorre, pois,
as já positivadas e que passam por critérios oferecidos por normas de
reconhecimento, a dizer as normas primárias, prescindem da lógica
da teoria das práticas normativas (HART, 2020).
Destaca-se também, em termos de relevância para o presente estudo, a quinta seção do pós-escrito que aborda a relação entre direito e moral. O jurista inglês inicia a seção reafirmando a relação contingencial entre os institutos e proferindo a inexistência de relação

necessário. Para compreender às críticas proferidas por Dworkin é
necessário pontuar que, para o pós-positivista, a relação entre direito
e moral é inevitável, uma vez que, para se interpretar o direito, deve
necessariamente ser levado em consideração o ideal de como este deveria ser (HART, 2020).
Para Hart (2020), por outro giro, é possível constatar uma relação
contingencial, porém, não necessária. Para comprovar seu argumento recorre a exemplos empíricos de normas iníquas que permanecem
válidas juridicamente.
Do exposto, é possível extrair que Hart, após às críticas proferidas à sua obra, em especial por Ronald Dworkin, realizou alterações,
aprofundou, reinterpretou e clarificou pontos de seu estudo para
aprimorá-lo. Um ponto de destaque é sua preferência e acolhimento
do positivismo soft, realizando uma aproximação mais profunda entre
o direito e a moral, permitindo expressamente que as regras de reconhecimento incorporem critérios morais.
Para Shapiro (2007), ao adotar a visão soft do positivismo jurídico, Hart, em especial em seu pós-escrito, corroborou com as ideias
centrais de Jules Coleman, positivista inclusivista, sobre o positivismo.
Assim, faz-se necessário, na próxima seção, aprofundar os estudos sobre a versão inclusivista da escola positivista a fim de corroborar ou rechaçar a afirmação acima por Shapiro e compreender os
últimos escritos de H. L. A. Hart.

3. O positivismo inclusivo a partir do pensamento
de Jules Coleman
Das críticas proferidas por Dworkin à Hart, surgem diversas res-
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postas a fim de refutá-las. Das diversas perspectivas, nascem duas
grandes visões do positivismo jurídico: exclusivista e inclusivista
(DIAS, 2019).
Conforme pontuado por Etcheverry (2006), os primeiros teóricos a explorarem a corrente inclusivistas são Lyons, no livro principles, positivismo and legal theory, e Soper, na obra Legal theory and the
obligation of a judge, ambos publicados no ano de 1977. Entretanto, é
através do artigo, Negative and positive positivism (1982), de Jules Coleman, que o positivismo inclusivista ganhou sua versão mais refinada
e elaborada (DIAS, 2019).
Coleman intenta, no supracitado artigo, se colocar entre a versão
exclusivista e a proposta por Dworkin, apresentando-se como uma
proposta intermediária do positivismo e, para tanto, sustenta um positivismo jurídico que considera o direito sobretudo como uma convenção social (ETCHEVERRY, 2006).
Jules Coleman é professor emérito de filosofia e música da Universidade de Nova York (NYU), possui diversos ensaios acadêmicos
publicados sobre filosofia do direito e é autor de vários ensaios sobre
música gravada e natureza do áudio. Atualmente, é redator sênior do
site enjoythemusic.com. Antes de se aposentar, ministrou aula em diversas renomadas universidades americanas, como a Universidade de
Berkeley, Yale e NYU, no departamento de filosofia (LYONS, 2020).
Coleman, adepto ao positivismo inclusivista, como dito, possuí
diversas obras públicas e, ao longo dos anos, foi refinando sua teoria.
Em virtude da extensão das obras, opta-se, no presente estudo, analisar as mais importantes – em grau de diálogo e citações por outros
autores e estudos – notadamente: Negative and positive positivism
(1982); Incorporationismo, conventionality and the practical difference thesisi (1998); e The practice of principle (2008).

A elaboração do positivismo de Coleman inicia no ensaio Negative and positive positivism, publicada em 1982, quando elabora uma
resposta às críticas sofridas por Hart. Naquele contexto, o autor encontrava-se amarrado às fundamentações apresentadas pelo positivista inglês, uma vez que sua resposta seria aproveitada tanto para
a criação de sua teoria, como para a manutenção da teoria hartiana.
Como já dito, sua intenção é apresentar um positivismo que encara o direito principalmente como uma convenção social e, para tanto,
apresenta um conjunto de respostas às ponderações dworkinianas,
baseado nos argumentos das regras sociais, do argumento do pedigree, do argumento da controvérsia e do argumento moral (ETCHEVERRY, 2006).
Para tanto, elabora uma versão do positivismo baseada em uma
tese denomina pelo autor de “incorporacionismo”, que busca cessar
os problemas que cercam a controvérsia no direito convencional e
permite que a moralidade seja incorporada no direito sem afastar as
três teses centrais do positivismo jurídico (fatos sociais; separabilidade e convencionalidade) (HIMMA, 2014).
Inclusive, Shapiro (2007) pontua que os positivistas inclusivistas
frente às críticas à Hart, afirmaram que o positivismo não proíbe testes morais de legalidade. Assim, mesmo que Dworkin esteja certo e
os juízes em determinas situações se veem obrigados a aplicar princípios que carecem de pedigree, o positivismo não tem seus alicerces
abalados.
Inicialmente, Coleman (1982) elabora uma distinção entre o positivismo negativo e o positivismo positivo. A versão negativa sustenta
a limitação da regra de reconhecimento, isto é, restringe os critérios
de legalidade que podem ser adotados. Adaptando-se à tese da separabilidade, afirma que há ao menos um sistema jurídico concebível no
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qual não existe a incorporação da moral ao direito. A possibilidade de
existir uma restrição dos critérios adotados pela regra de reconhecimento, a torna uma tese negativa, ou seja, ignora contraexemplos e
não explica a impossibilidade de sistemas jurídicos distintos.
Em suma, por esta visão, é possível afirmar o positivismo é compatível com a possibilidade de adoção de critérios de legalidades morais. Isso porque, a tese da separabilidade exige que ao menos um sistema jurídico não conceba como critério de validade questões morais,
entretanto, não determina que todos os sistemas não adotem (COLEMAN, 1982).
Corroborando com esse entendimento, Shapiro (2007) constata que os inclusivistas afirmam que a tese da separabilidade não exclui teste que incorporem os critérios morais de legalidade, apenas
constatam que não são todos que incorporam a moral ao direito. E,
de acordo com os positivistas, essa constatação não ofenderia a tese
dos fatos sociais, pois os próprios testes de legalidade possuem seu
próprio pedigree social. Assim, desde que os critérios sejam estabelecimentos por uma regra cuja existência é garantida por um fato social,
a lei teria base social adequada.
Após apresentar a compatibilidade da tese da separabilidade com
a incorporação da moral ao direito, Coleman (1982) passa a defender
uma versão positiva do inclusivismo, na qual o direito não precisa ser
incontroverso, mas sim convencional. Permitindo a adesão de critérios morais à regra de reconhecimento e a autoridade do direito deriva da aceitação dos funcionários.
Para melhor entender a teoria de Coleman, é imperioso compreender que ela exsurge das respostas elaboradas pelo autor à Dworkin.
Por isso, é necessário e didático apresentar as quatro objeções dworkinianas sobre o positivismo convencional.

A primeira objeção é o argumento das regras sociais, o qual sustenta a impossibilidade de apoiar uma teoria que se fundamenta em
regras sociais, pois são incapazes de elaborar uma obrigatoriedade
e normatividade ao direito (ETCHEVERRY, 2006). Em resposta, Coleman (1982) afirmou que a crítica seria acertada caso os positivistas sustentassem que a teoria das regras sociais é uma justificativa
plausível de todas às fontes das obrigações jurídicas, contudo isso não
ocorre.
Na verdade, para Coleman (1982), não são todas as regras obrigacionais decorrem de regras convencionais, apenas as regras de reconhecimento. Portanto, a questão que importa ao autor é se as regras
sociais são capazes de justificar as obrigações dos juízes que se encontram vinculados por uma regra de reconhecimento.
De certo que ambas as teorias concordam que as regras sociais
de qualquer sistema jurídico retiram sua validade de um fato social.
Entretanto, faz-se necessário pontuar uma distinção entre os exclusivistas e inclusivistas sobre a temática.
Enquanto os exclusivistas afirmam que isso ocorre tanto para as
regras de reconhecimento como às regras primárias, os inclusivistas
admitem a dependência apenas para as regras de reconhecimento,
visto que as primárias podem ser válidas por sua correção moral, desde que será um dos critérios de legalidade (TAVARES, 2008).
A segunda objeção é a de pedigree, no qual defende a impossibilidade de falar sobre convergência quando adiciona a moralidade como
critério de legalidade, devido seu caráter controverso e, por gerar essa
falta de consenso, não pode ser compreendida no sentido positivista
(COLEMAN, 1982).
A terceira objeção é o argumento da controvérsia, que é uma
extensão do argumento apresentado anteriormente. A falta de fun-
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damento da regra social diante das obrigações judiciais que decorrem de fatos controversos, pois, como a regra de reconhecimento
impõe uma obrigação aos juízes em casos polêmicos, essa obrigação
apenas é justificada como uma regra normativa, cuja capacidade de
impor um dever não depende na convergência de conduta (COLEMAN, 1982).
Por fim, o quarto argumento apresentado por Dworkin, segundo
Coleman (1982), é o argumento moral, isto é, na resolução de casos
difíceis, os juízes não citam as práticas, os juízes aplicam os princípios
da política moral.
Contra as objeções acima, Coleman apresenta sua versão do positivismo inclusivo convencional. É a primeira informação que apresenta é a necessidade de distinguir dois aspectos independentes das regras de reconhecimento: o aspecto semântico e o aspecto epistêmico
da regra de reconhecimento (ETCHEVERRY, 2006).
O aspecto epistêmico refere-se a um padrão que pode ser utilizado para identificar, validar ou descobrir a lei de uma determinada
comunidade. Por sua vez, o aspecto semântico refere-se as condições
que a norma deve satisfazer para constituir parte da comunidade jurídica (COLEMAN, 1982).
O positivismo jurídico, na concepção de Coleman (1982), apenas
está comprometido com o aspecto semântico da regra de reconhecimento, isso porque preocupa-se com as características da validade
jurídica de uma norma ou, até mesmo, de um princípio.
Dito isso, diferentemente dos seus opositores teóricos que adicionam à regra de reconhecimento uma restrição, seja pela tese de
pedigree de Dworkin ou pela tese das fontes dos exclusivistas, em
que ambos vinculam o critério de validade à sua origem de fonte
social. Coleman, por seu turno, rejeita tal premissa, vez que admite

casos em que a validade da norma seja definida pelo aspecto moral
(BOLZANI, 2016).
Explica Bolzani (2016) que a diferença reside, portanto, na ideia
de que, enquanto os positivistas exclusivistas exigem que o conteúdo
do critério de validade seja delimitado por fontes sociais, o inclusivista Coleman reclama que apenas os fundamentos do critério sejam
advindos do fato social, e não o conteúdo em si. Logo, sem a exigência
de conteúdo, nada impediria que esse fosse moral.
É imperioso destacar que o argumento utilizado por Dworkin
para criticar o positivismo parte da crença da impossibilidade de adotar a moralidade como critérios de legalidade e, portanto, a comprovação da existência de princípios do sistema jurídico seria capaz de
refutar de maneira categoria a própria sobrevivência da teoria. Essa
lógica deve ser abandona, conforme propugna o inclusivismo.
Isso porque se essa incapacidade reside no caráter controverso
da moralidade em contraste com a previsibilidade das normas, isso
não pode ser sustentando, pois a lei é controversa, da mesma forma
que pode envolver questões de obrigações e direito ao invés de simples descrições (COLEMAN, 1982).
Em verdade, Coleman (2001) ressalta que a regra de reconhecimento naturalmente causa divergência e que a convergência entre as
autoridades seria uma ferramenta de correção para elas. Por essa interpretação da tese da convencionalidade, o positivista mitiga a crítica
de Dworkin, por duas perspectivas. A primeira é de que não há uma
criação normativa pelas autoridades, mas sim uma persecução a regra de reconhecimento. Segundo, naturalizando a divergência entre
os julgadores, vez que elas não só são possíveis, como esperadas.
Conforme leciona Shapiro (2007), dois tipos de desacordos derivados do pensamento de Coleman. O primeiro está relacionado com o
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conteúdo da regra de reconhecimento, uma disputa de conteúdo. Em
outro giro, certos desacordos pressupõem consenso sobre o conteúdo
de uma regra, mas disputa sobre sua implementação, as disputadas
de inscrição.
O autor irá sugerir que enxerguemos os casos difíceis como envolvendo disputas sobre a aplicabilidade das regras de reconhecimento, portanto, são disputadas de aplicação, não de conteúdo. Em casos
tidos como polêmicos, os juízes possuem um consenso entre si para
olharem aos princípios da moralidade para resolver as disputadas
legais. Quando discordam sobre quais princípios aplicar, estão discordando sobre como aplicar a regra de reconhecimento, não sobre
o seu conteúdo. De tal modo, que todos concordam que a regra de
reconhecimento exige que olhem aos princípios, tornando, assim, esses princípios morais uma lei validade, apenas discordam sobre quais
princípios são aplicáveis àquele caso (SHAPIRO, 2007).
Para a terceira objeção apontada por Dworkin, Coleman irá contra-argumentar chamando a atenção para que a conclusão do pós-positivista não é a única possível caso os julgadores não estivessem obrigados previamente a seguir um padrão decisório, isto é, o fato desse
padrão não existir hipoteticamente em nada os levaria a necessariamente a ter que aplicar uma regra normativa seja de natureza moral
ou não (DIAS, 2019).
Assim, para Coleman, mesmo se Dworkin tenha razão e os juízes
recorram a princípios morais para resolver questões difíceis, os fazem
porque existe uma prática de resolver essas questões dessa maneira.
Desse modo, é totalmente factível que os deveres jurídicos permaneçam existindo mesmo em casos controversos (ETCHEVERRY, 2006).
Dessa forma, Coleman buscou criar uma versão do positivismo
que aceitasse a controvérsias e negando que sua existência é motivo

para abandonar o positivismo jurídico e, para tanto, recorreu a teoria
da convencionalidade. Logo, fundamentou-se na ideia que a autoridade da norma advém da aceitação dos funcionários, não em sua falta de
controvérsia.
Após refutar às críticas proferidas por Dworkin, Coleman elaborou respostas às objeções de Raz, em especial o argumento sobre
autoridade do direito. A questão central do embate entre os teóricos
é a incompatibilidade da tese da diferença prática com a tese da incorporação.
A tese da incorporação, segundo Coleman (1998), é uma resposta
às objeções de Dworkin frente ao positivismo hartiano em apoiar os
princípios morais como fontes judiciais potencialmente vinculantes.
Permitindo não apenas que os princípios morais sejam legalmente
válidos, mas também que alguns princípios morais podem ser legalmente vinculativos em virtude de seus méritos ou valores, não pelo
seu pedigree.
Para Coleman (1998) não existe incompatibilidade entre a tese
da incorporação e a tese da convencionalidade. Isso porque a tese do
incorporacionismo desloca a importância da regra de reconhecimento dos critérios de validade às condições de existência da regra que especifica esses critérios. Requer, assim, que a regra de reconhecimento
seja, ao mesmo tempo, uma convenção social e uma regra que imporá
critérios de validade contenciosos.
Dessa forma, os juízes podem concordar sobre qual é a regra, mas
discordar uns com os outros sobre o que a regra exige, em especial
nos casos difíceis. Assim, não é correto deduzir que só pela discordância dos juízes sobre alguma exigência da moralidade exista discordância sobre a regra que os rege. O desacordo sobre seus requisitos não
é incompatível com o convencionalismo de uma regra. Na verdade,
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pode inclusive ser uma compreensão convencional das maneiras pelas quais as discordâncias sobre o que uma regra convencional requer
deve ser resolvido (COLEMAN, 1998).
Por sua vez, a tese da diferença prática, segundo Raz, preceitua
que o pronunciamento jurídico autoritativo deve ser capaz de provocar uma diferença prática no âmbito de deliberação e no âmbito da
ação das pessoas, promovendo uma mudança de agir para se conformar com o conteúdo das regras jurídicas. E, para o positivista exclusivista, no momento que se incorpora a moralidade como critério de
legalidade, abre-se um convite para reexaminar as razões morais que
justificam a criação de uma determinada regra (DUARTE, POZZOLO,
2010).
No mesmo sentido, Shapiro (2007) adverte sobre a incompatibilidade entre a incorporação e a tese das diferenças práticas, pois essas
regras de reconhecimentos que adotam critérios morais de legalidade
não seriam capazes de provocar diferença na deliberação sobre a conduta a ser seguida.
Em resposta, Coleman (2001) opta por abandonar a versão da
tese das diferenças práticas defendida por Shapiro e Raz, cujo conteúdo conclui que toda norma jurídica influencia na conduta humana,
passando a aderir a ideia de que as normas podem servir para diversas funções, além de servir como guia de conduta, como por exemplo,
para agregar moralidade política e tornar as exigências mais robustas.
Para finalizar a presente seção, é importante pontuar a ideia de
convenção por coordenação. Para Coleman (1998), Hart não explica
como as regras de reconhecimento fornecem razões às ações, simplesmente as descreve e, a fim de explicar o fato, o inclusivista adota
a ideia de convenção por coordenação, o qual cria expectativas recíprocas.

Ocorre que essa visão defendida por Coleman sofreu diversas
críticas, em especial por Marmor. No primeiro momento de defesa às
objeções, o positivista inclusivista defendeu sua posição, entretanto
quando público o livro The practice of principle (2008), o autor reconheceu que a visão das convenções por coordenação não era capaz de
solucionar o problema discutido (ETCHEVERRY, 2006).
Explica Etcheverry (2006), que Coleman passa a defender que
sua antiga ideia apenas oferece uma solução quando às preferências
prévias quando os participantes possuem uma estrutura específica.
O grande problema é que isso apenas ocorre em grupos pequenos,
do mesmo modo que não consegue captar o tipo de razão que leva os
funcionários a atuarem de acordo com os demais.
Assim, para explicar como as regras de reconhecimento impõem
obrigações aos juízes, Coleman (2001) altera sua visão das convenções por coordenações para a concepção de Bratman, a atividades cooperativas compartilhadas (ACC).
As ACC são caracterizadas pela reciprocidade mútua, pelo compromisso com a atividade conjunta e pelo compromisso de poio mútuo. Para que elas sejam possíveis é necessário que as pessoas compartilhem de uma intenção ou atitude que converta em um objetivo
comum, malgrado as intenções não sejam compartilhadas (COLEMAN, 2001).
Nesse sentido, Coleman (2001) conclui que são as atividades cooperativas compartilhadas que ocorrem nas práticas dos funcionários
que estão comprometidos com um determinado grupo de critérios de
validade.
Além disso, conforme Etcheverry (2006) destaca, o positivista
americano afirma que, se a regra de reconhecimento é o próprio arcabouço para indicar como agir, não há nada de errado em supor que
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esse acordo possa implicar em argumentos morais ou políticos sobre
o sentido da prática.
Dessa forma, conclui Coleman (2001), o destaque da convencionalidade do direito irá distinguir o positivismo jurídico das demais
escolas que adotam os critérios morais, isso porque iria enfatizar o
papel dos critérios de legalidade como um fato social, e não como um
argumento moral. Assim, a moralidade apenas é uma condição de legalidade se assim for determinado por uma regra social, a regra de
reconhecimento.
Destacadas as principais teses enfrentadas pelo positivismo inclusivo de Jules Coleman, resta, pois, aplicá-la em confronto ou conformidade com as defesas de Hart em seu pós-escrito, para, assim,
entender em que medida há traços que os direcionem ao campo do
inclusivismo. É o que se fará a seguir.

4. Uma releitura do pós-escrito de Hart à luz
do positivista includente de Coleman
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Na presente seção, busca-se reanalisar os posicionamentos de Hart
com seu pós-escrito, sob a ótica dos principais textos de Jules Coleman,
notadamente os citados na seção anterior, dos quais levantam-se cinco
teses centrais – Separabilidade, Incorporação, Fatos Sociais, Convencionalidade e Diferença Prática – que permite mensurar, finalmente,
em que medida pode se considerar o texto póstumo como inclusivista.
Ao abordar os pressupostos teóricos do positivismo inclusivo aqui
tratado, percebe-se que o ponto nevrálgico é a possibilidade de compatibilizar a tese positivista da separação, aqui entendida como separabilidade, com a tese da incorporação desenvolvida por Coleman.

H. L. A. Hart (2020, p.323), como todos os positivistas, é seguidor
da primeira tese desde O conceito de direito e a reafirma no posfácio,
em várias passagens, ao proferir a inexistência de relação necessária
entre direito e moral, como no trecho a seguir:

De acordo com minha teoria, a existência e o teor do direito podem ser
determinados consultando-se as fontes sociais do direito (por exemplo, a

legislação, as decisões judiciais e os costumes sociais), sem referência à
moral, exceto quando o próprio direito assim identificado tiver incorporado critérios morais para sua identificação.

O termo “separabilidade” decorre de um ajuste de nomenclatura
– apresentado pela primeira vez por Coleman – para melhor entendimento da tese da separação, que fora ponto de debate entre Hart
e Fuller, quando o primeiro argumentou que o positivismo jurídico
envolve uma separação conceitual entre lei e moral. Os que pensaram
pela literalidade do termo, como Fuller, permaneceram em inquietação. Obviamente, Hart não detinha pretensões de separação absoluta,
tais como negar convergências de razões morais com as da lei. Trata-se apenas da neutralidade moral da abordagem de Hart (GREEN,
2008).
Entretanto, como visto na seção anterior, ao abordar a perspectiva inclusiva positiva e negativa, Coleman aduz que a tese da separabilidade se sustenta no cenário mínimo dentre os sistemas jurídicos
possíveis, isto é, que exista ao menos um sistema que detenha uma
regra de reconhecimento que não especifica um princípio moral como
condição de validade para as leis. E, em raciocínio de lógica complementar, tem-se por consequência de que em um determinado sistema
jurídico possa existir uma regra de reconhecimento que incorpore a
moral dentro das condições de validade.
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Essa ideia de incorporação, em verdade, torna-se o traço distintivo da teoria positivista includente e excludente.
Frisa-se que para Coleman (2008), a tese da incorporação é formada por dois componentes: da suficiência e o da necessidade. O primeiro preceitua que o sistema jurídico que adota critério moral como
componente de suficiência permite que simples fato da regra está em
conformidade com os critérios morais já é suficiente para a torná-la
jurídica. Por sua vez, o componente da necessidade afirma que, para
uma regra jurídica seja considerada válida é necessário que ela não
agrida de maneira direta, ou de modo intolerável, os critérios morais
adotados.
Inquestionavelmente, o componente da necessidade é adotado
pelos positivistas inclusivistas em sua totalidade, incluindo Coleman
e Hart. Entretanto, o componente da suficiência apenas é adotado por
Coleman, Himma e Hart (HIMMA, 2014).
Com efeito, a tese da incorporação e a tese da separabilidade são,
não apenas compatíveis, mas complementares entre si, uma vez que
a afirmação que a regra de reconhecimento possui a autorização para
incorporar a moral dentro da legalidade, mas não possui a obrigatoriedade, permite deduzir que é cabível e viável tanto um sistema jurídico que possua moralidade como critério de legalidade, como sistemas jurídicos que o rechacem, e, ambos, são verdadeiros e possíveis.
Nesse mesmo sentido, Dimoulis (2006) afirma que o positivismo
inclusivo não abandonou a tese da separabilidade, mas lhe atribuiu
características que o aproxima do jusmoralismo. Assim, embora não
haja uma relação necessária entre direito e moral, é possível que exista e, portanto, é cabível sistemas jurídicos nos quais os imperativos
morais desempenhem um papel focal na identificação da validade das
normas jurídicas.

A respeito da existência de compatibilidade da tese da incorporação com o pós-escrito, Hart (2020, p.323) aponta que sempre aceitou a
possibilidade de determinados sistemas jurídicos possuírem critérios
de validade que incorporem princípios de justiça ou valores morais.
Posicionamento reafirmado em diversas passagens do pós-escrito,
vejamos:
(...) a regra de reconhecimento pode incorporar, como critério de validade jurídica, a obediência a princípios morais ou valores substantivos; assim, minha
doutrina consiste no que tem sido chamado de “positivismo brando” (soft positivismo), e não, como quer a versão de Dworkin, num positivismo “dos simples
fatos”.

Assim, é possível conceber a existência de um sistema jurídico
que exclua normas morais dos seus critérios de validade, porém, nada
impediria que o sistema jurídico adotasse o inverso, isto é, que houvesse critério moral. Não há, portanto, uma exclusão necessária de um
determinado modelo sistema.
Em outras palavras, é incorreto deduzir que a rejeição da tese
de pedigree, acusada por Dworkin, é a assunção de um compromisso
por parte dos inclusivistas que os critérios de validade das normas
sempre irão aderir a moralidade. Em verdade, os inclusivistas apenas
permitem ou autorizam a adoção do critério de moralidade, portanto,
nenhum positivista iria negar, por exemplo, que um sistema jurídico
é válido quando formado unicamente por testes de pedigree (COLEMAN, 2008).
Como se observa, pode-se concluir que Hart, assim como Coleman, compatibilizou a sua tese da separabilidade – no sentido de não
existir uma obrigatoriedade de adotar critérios morais – com a tese da
incorporação, uma vez que é possível adotar a moralidade ao direito,
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sem com isso refutar a corrente juspositivista, e, assim, afirmar que
existe um ponto de convergência entre as duas teorias positivistas.
Não obstante esse importante debate sob a perspectiva inclusivista, há, entretanto, outra tese que detém sobremaneira relevância
para análise aqui proposta, qual seja a Tese dos Fatos Sociais.
Isto porque, além de ser a pedra de toque do positivismo jurídico,
que delimitou o traço distintivo do jusnaturalismo, é base teórica para
a Tese da Convencionalidade, que será abordada a seguir. Por derradeiro, sua relevância ainda se sustenta pelo fato de que, já no arremate do pensamento de Jules Coleman, na obra Beyond inclusive legal
positivism13 (2007) – momento em que se põe em xeque suas demais
teses – é justamente a tese dos fatos sociais que o autor apresenta
como aquela a ser retomada como fundamento maior e principal para
sustentar todas suas convicções.
Em síntese, a Tese dos Fatos Sociais (também denominada de
tese das fontes sociais ou tese social), preceitua que o direito é fundamentalmente uma questão de fato social ou convenção. Com esse
entendimento, inexistiria parâmetros universais e atemporais, extraídos de um mundo natural, metafísico e indiscutíveis (ZANON JUNIOR, 2018).
Conforme Himma (2014), existe duas camadas dessa tese. A primeira, que goza de concordância entre os exclusivistas e inclusivistas,
está no plano da existência das regras secundárias de reconhecimento, em que se exprime a ideia de que a sua autoridade advém de fatos
sociais. A segunda camada, entretanto, que abre divergência entre os
grupos, refere-se à validade regras de primeira ordem. Para os exclusivistas, as regras primárias apenas podem ser consideradas válidas
através da satisfação de fatos sociais. Já os inclusivistas, conforme a
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13 Esta obra não é abordada pelas razões já expostas na segunda seção do presente artigo.

tese da incorporação, não se opõem que para esse tipo de noma, em
determinado sistema jurídico, de valide por critérios morais, no caso
de estabelecidos por regra de reconhecimento.
Ocorre que na visão hartiana, há uma versão mais sofisticada
da tese social, visto que, para existir um sistema jurídico conceitualmente possível, é necessário que exista instituições que possibilitem
a existência de normas jurídicas que são válidas, ao menos em parte, devido à satisfação de determinadas condições sociais. Inclusive,
Himma (2014) afirma que dada a plausibilidade da tese hartiana, é
correto atribuí-la a todos os inclusivistas.
Com efeito, ao comparar os autores confrontados no presente estudo, nota-se que ambos são adeptos da tese social, admitindo que o
direito é essencialmente uma criação dos artefatos sociais e, o que irá
diferenciar as normas jurídicas das demais normas, é o fato das primeiras fazerem referência a um fato social (HIMMA, 2014).
O posicionamento inclusivista da Tese Social é encontrado no
pós-escrito logo após ter reconhecido restrição a sua Teoria Prática
das Normas, já pontuado na primeira seção deste estudo. Apesar da
crítica, sustenta a serventia descritiva dessa teoria às normas sociais
convencionais, que, porém, não abarcaria as normas primárias (HART,
2020, p.330-331):
Mas a teoria continua sendo uma descrição fiel das normas sociais con-

vencionais, que incluem, além dos costumes sociais comuns (que podem
ou não ser reconhecidos como dotados de autoridade jurídica), certas normas jurídicas importantes, inclusive a norma de reconhecimento, que é na

verdade uma forma de norma jurídica consuetudinária que existe apenas
quando é aceita e praticada nas operações de identificação e aplicação das

leis pelos tribunais. Em contraposição, as normas jurídicas positivadas,
embora identificáveis como normas jurídicas válidas pelos critérios ofere-
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cidos pela norma de reconhecimento, podem existir como normas jurídicas a partir do instante de sua publicação, antes que se apresente qualquer
ocasião para sua prática, e a teoria prática não se aplica a elas.
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Como se nota, ao elucidar a diferença da necessidade de prática
social que se faz presente às normas de reconhecimento em contraposição a dispensa para as demais regras – aqui entendidas como primárias – não resta dúvidas da vertente da Tese Social adotada.
Como corolário da tese dos fatos sociais, outra tese encabeçada
por Coleman e que merece destaque na releitura do pós-escrito de
Hart, é a tese da convencionalidade. Segundo Himma (2014), pode-se
dividi-la em duas versões, a fraca e a forte, as quais abordares na respectiva sequência.
A versão fraca ou débil, preceitua que a autoridade de um determinado sistema jurídico pode ser compreendida e explica através da
convenção social entre as pessoas que configuram como autoridades.
Coleman (2001), adotando o pensamento de Hart, explica que o
direito é possível através de uma convergência interdependente de
comportamento e de atitude crítica reflexiva, criando uma espécie de
acordo. Essa atitude crítica será o aspecto interno das normas, o qual
é explicado através da aceitação dos seus padrões como razão de agir
e como justificador de críticas a quem não o adota.
Dessa forma, o direito torna-se cabível pela existência de um fato
social, isto é, da prática entre os funcionários de estabelecer os critérios de legalidade através de uma regra de reconhecimento, a qual,
adverte-se, não é uma condição suficiente para a lei, e sim uma condição para sua possibilidade. É a aceitação dos funcionários o requisito
conceitual de possibilidade da lei, atitude que não é exigida pela população (COLEMAN, 2001).

Assim, a tese débil da convencionalidade explica a existência do
direito através da existência de uma regra de reconhecimento convencional que valida as normas que são minimamente eficazes no regramento das condutas dos cidadãos (HIMMA, 2014).
Podemos enxergar essa adoção no pós-escrito de Hart (2020,
p.320) no seguinte trecho:
Mas a teoria permanece como um relato fiel das regras sociais convencio-

nais que incluem, além dos costumes sociais comuns (que podem ser, ou
não, reconhecidos como dispondo de eficácia jurídica), certas regras jurídicas importantes que abrangem a regra de reconhecimento, regra esta que

é efetivamente uma forma de regra judicial costumeira, que somente existe

se for aceite e executada nos atos dos tribunais de identificação do direito e
de aplicação deste. As regras jurídicas legisladas, por contraste, embora se-

jam identificáveis como regras jurídicas válidas pelos critérios fornecidos
pela regra de reconhecimento, podem existir como regras jurídicas desde

o momento da sua emissão, antes de verificada qualquer ocasião para a sua
prática, e a teoria da prática não lhes é aplicável.

Nesse sentido, a regra de reconhecimento é convencional para se
diferenciar das regras intituladas normativas e, a diferença, está justamente nas condições de sua existência. Enquanto a existência das normas de reconhecimento está vinculada ao comportamento e atitude, as
regras normativas dependem do argumento moral (COLEMAN, 2001).
Como já tratado na seção anterior, Coleman inicialmente adotou
uma postura de convenção por coordenação para explicar as regras
de reconhecimento. Atitude que mudou após as críticas, em especial
de Shapiro, sobre seu posicionamento, passando a conceber a regra de
reconhecimento como uma Atitude Cooperativa Compartilhada (ACC).
É importante frisar que Hart nunca reconheceu de forma explícita
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como as regras de reconhecimento criam razões para ações ou comportamento, sua maior preocupação é no caráter descritivo. Porém,
para Coleman (2001), é indiscutível que o positivista inglês idealizou
a meta regra como uma convenção por coordenação, em seu sentido
formal ou teórico do jogo.
Coleman (2001) não acredita que essa seja a melhor forma de solucionar adequadamente a questão do porquê dos comportamentos
de alguns juízes são ou pode ser uma razão para outros. Assim, por
parecer não capturar as razões de agir dos funcionários, trata-se de
uma visão fraca.
Em outro giro, a tese forte de convencionalidade sustenta que
a regra de reconhecimento impõe um dever jurídico às autoridades,
qual seja de aplicar aos critérios de validade advindos daquela categoria de regras.
Não é seguida por todos os positivistas, em especial os exclusivistas. Entretanto é outro ponto de convergência entre Coleman e Hart,
visto que ambos acreditam que os oficiais estão obrigados a aplicar as
exigências das regras de reconhecimento ao desempenhar suas funções e, essas exigências, devem ser compreendidas como obrigações
autônomas (HIMMA, 2014).
A divergência entre os exclusivistas e inclusivistas reside, principalmente, no fato daqueles acreditarem que os critérios de validade
não fazem parte do direito, enquanto os inclusivistas, nessa linha Hart
e Coleman, negam a possibilidade de se avaliar a validade das normas
de reconhecimento, vez que se pressupõe sua existência no Direito,
não se submetendo, portanto, a critérios de validade, os quais só se
aplicariam as normas primárias (HIMMA, 2014).
Nesse sentido, é possível observar mais uma convergência entre
Coleman e Hart, visto que ambos compartilham a ideia sobre a tese

da convencionalidade, tanto no sentido débil como no sentido forte,
apesar de que por caminhos distintos.
A explicação sobre o motivo das regras de reconhecimento imporem uma razão para agir, nunca foi explicitamente formulada por
Hart. Entretanto, Coleman acredita que é inquestionável a adoção por
aquele autor da convenção por cooperação, o que diverge de si, pois,
como já dito, até chegou a partir da mesma premissa, mas, após ser
criticado, modificou seu entendimento para a adoção da atitude cooperativa compartilhada (ACC).
Por fim, como a última das cinco teses de análise propostas na
presente seção, passa-se a sopesar o pós-escrito de Hart no que tange
a tese das diferenças práticas. Sua importância consiste não em ser
um critério teórico de compatibilidade inclusivista, mas, em verdade,
um enfrentamento necessário em decorrência a uma fissura de entendimento entre os autores.
Defendida pelos exclusivistas, é, em linhas gerais, a reivindicação
que a lei deve ser capaz de promover uma diferença prática, isto é,
afetar a deliberação e a ação das pessoas. Caso contrário, as leis não
possuiriam uma função relevante dentro daquele sistema jurídico
(COLEMAN, 2008).
Consoante Coleman (2008), Hart está comprometido com a analisada tese de duas formas. A primeira é a relação entre regra de reconhecimento e suas regras subordinadas e, segundo, é a relação entre
orientação pela informação e orientação pela razão.
No que concerne às regras subordinadas, a reivindicação exercida na lei é compreendida epistemicamente. Assim, a lei não precisa fornecer razões, basta fornecer informações e, dessa forma, o
positivista inglês enfatiza o impacto que essas leis possuem sobre o
homem mau. Por outro lado, a regra de reconhecimento deve orien-
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tar o comportamento das autoridades, apresentando razões (COLEMAN, 2008).
Após críticas proferidas à compatibilidade da tese da diferença prática e da incorporação por Shapiro, Coleman (2008) concorda
com as objeções. E, por isso, afirma que Hart é aparentemente comprometido com um conjunto de teses que são incompatíveis entre si.
É possível constatar a adoção da tese das diferenças práticas no
pós-escrito de Hart no seguinte trecho: “Na verdade, acho totalmente inútil buscar qualquer objetivo mais específico ao qual o direito como tal possa servir, além daquele de constituir um guia para a
conduta humana e oferecer critério para sua crítica.” (HART, 2020,
p.321).
Dessa forma, Coleman (2008) defende o abandono a tese das
diferenças práticas, afirmando que a legalidade de uma norma não
precisa estar relacionada diretamente aos interesses, objetivos e projetos de agentes cujas deliberações sobre o que fazer são guiados por
normas em geral e por lei em particular. Em vez disso, as regras legais
podem ser compreendidas em relação ao papel que desempenham na
justificação das decisões e não em causar ou orientar uma ação.
Assim, como pontuado por Tavares (2008), Coleman parece se
afastar da visão funcionalista adotada por Hart, aproximando-se da
tese dworkiniana, a qual preceitua que a função precípua do direito
é servir de justificação moral para a coercibilidade estatal.
Como se observa, portanto, diferentemente das demais teses
aqui exploradas que convergem o pós-escrito de Hart às teses do
positivismo jurídico includente pela perspectiva de Coleman – evidenciando as medidas de assimilá-lo como tal – a tese das diferenças
práticas, por sua vez, descortina um relevante ponto de divergência de entendimento, ensejando um possível comprometimento de

qualquer resposta que se aventure em ser conclusiva, o que, ressalta-se, jamais constituiu o escopo da problemática do presente estudo.

5. Considerações finais
À luz do que foi construído e analisado em cada seção, é possível
vislumbrar pontos de confluência e divergência entre o pós-escrito da
obra O conceito de direito, de H. L. A. Hart, e o que se entende por positivismo jurídico includente, sob a ótica de Jules Coleman, aqui delimitado sobretudo pelas obras: Negative and positive positivism (1982);
Incorporationismo, conventionality and the practical difference thesisi
(1998); e The practice of principle (2008).
O parâmetro utilizado na presente pesquisa para mensurar a proximidade entre as obras, foram as cinco principais teses enfrentadas
por Coleman, quais sejam: Tese da Separabilidade; Tese da Incorporação; Tese dos Fatos Sociais; Tese da Convencionalidade; e Tese da
Diferença Prática.
No que concerne a tese da separabilidade e a tese da incorporação, existe uma divergência entre os estudiosos da temática se Hart
apenas reafirmou sua adesão ou alterou sua tese na obra póstuma,
mas, divergência de lado, é possível constatar que o positivista inglês
abandona as imprecisões que rodeavam a relação do direito com a
moral e passa a adotar, expressamente, ambas às teses, incorporando
a moralidade aos critérios de validade jurídica.
Nesse sentido, é vislumbrado o primeiro ponto de convergência
entre os positivistas, visto que Coleman, adepto ao positivismo inclusivo, adere ostensivamente ambas às teses e defende sua compatibilidade com a escola juspositivista.
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No que tange a tese dos fatos sociais, notou-se que, após às críticas
de Dworkin a sua teoria prática das normas quando da sua explicação
da utilidade teórica às normas secundárias de reconhecimento e não
às normas primárias, trata-se justamente do que se aduz na corrente
inclusivista da tese dos fatos sociais. Soma-se, assim, aos argumentos
de anteriores de proximidade.
Quanto à tese da convencionalidade, nota-se concordância tanto
para sua versão fraca como para sua versão forte. Todavia, divergem
quanto aos argumentos elaborados para justificar o meio que as regras de reconhecimento impõem uma obrigação aos juízes, visto que
Coleman justifica através da atitude cooperativa compartilhada (ACC),
enquanto Hart é adepto a convenção por coordenação.
Por fim, em que pese todas as confluências acima pontuadas, há
mais uma divergência que, no entanto, pode apresentar uma incompatibilidade entre a obra hartiana e pensamento includente adotado
por Coleman: trata-se da tese da diferença prática.
Como analisado no decorrer da presente pesquisa, em especial
após às críticas recebidas por Shapiro, o positivista americano afirmou que a adoção da tese da incorporação e da tese da diferença prática levaria a um cenário de incompatibilidade teórica e, portanto,
sendo necessário o afastamento da tese da diferença prática para a
corrente inclusivista, no seu ponto de vista.
Coleman (2008) afirmou que aderir a tese da diferença prática
ocasionou, na obra hartiana, um conjunto de teses que são contraditórias entre si. Nesse particular, cabe assinalar que não se trata de mera
peculiaridade epistêmica ou uma trivial e aceitável divergência. Ao
revés, ao constatar que Hart adota a tese da diferença prática, todas
as demais teses, entre os autores em análise, que eventualmente se
compatibilizam, incorrem em uma fatal heterogeneidade.

Em decorrência disso, Coleman (2008) abandonou a da tese das
diferenças práticas e postulou que a legalidade pode ser compreendida em relação ao papel que uma regra exerce na justificação das decisões e não somente em relação aos efeitos que ocasionará na orientação de uma determinada ação.
Assim, qualquer aferição de compatibilidade teórica entre uma
tese ou um autor e a visão de Coleman para se classificar como um
positivista includente, deve necessariamente perpassar pela adoção
ou não da tese das diferenças práticas.
No presente objeto de pesquisa, portanto, ao constatar essa dissonância entre Hart e Coleman, quanto a essa crucial tese, não há
como sustentar que o primeiro adere a um positivismo inclusivo nos
moldes do segundo. Em verdade, como já pontuado no decorrer deste
estudo, Hart manifesta-se com uma visão mais funcionalista do direito, enquanto Coleman, no decorrer de suas obras, aproximou-se mais
de uma visão dworkiana.
Sendo assim, embora tenha sido constatado pontos de convergência entre os pensamentos de Hart e Coleman, a divergência existente
resulta na impossibilidade de afirmar a aderência da obra hartiana ao
pensamento inclusivista de Coleman frente a existência de uma incomoda incompatibilidade teórica, a tese das diferenças práticas.
De tudo que foi pontuado, notadamente diante das divergências
encontradas, percebe-se que ainda há um rico terreno a ser explorado
no ramo da pesquisa científica da teoria geral do direito e que não
apenas carece, mas merece maior difusão e aprofundamento, em especial nas visões inclusivistas do positivismo.
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7
A MORAL CONSEQUENCIALISTA DE
RICHARD POSNER COMO FUNDAMENTO
DE DECISÕES JUDICIAIS:
UMA BREVE ANÁLISE DE ALGUNS
JULGADOS RECENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL

Jacob Arnaldo Campos Farache
Victória Vasconcelos Sá

1. Introdução
O mundo vive um momento crítico de sua história: a pandemia de
Coronavírus. A incerteza permeou e permeia, em grande medida, toda
sociedade contemporânea no combate a este vírus que já vitimou tantas vidas humanas. Indubitavelmente, o mundo sofreu, sofre e sofrerá
muitas mudanças em virtude desta pandemia.
A realidade atual já exige uma atenção especial, conforme nos
alerta o Ministro Luiz Fux, atual presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), em recente artigo,14 intitulado “Justiça infectada? A hora
da prudência”, no qual aduz que se vive um novel cenário, tanto para
Ciência como para o próprio Poder Judiciário.
De acordo com o Ministro Luiz Fux, a pandemia impôs aos juízes
uma atenção para um raciocínio “prudente, racional e consequencialista” de suas decisões, bem como para uma “prudência redobrada”
14 https://oglobo.globo.com/opiniao/artigo-justica-infectada-hora-da-prudencia-24337119?
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antes de intervir judicialmente em cenários “complexos, incalculáveis
ou imprevisíveis”.
Nas palavras acima, chama atenção um termo utilizado pelo
Ministro: “consequencialista”. O artigo acima mencionado possui
diversas outras passagens que vão ao encontro de noções a serem
abordadas no presente estudo (dados científicos de outros ramos
do conhecimento, amicus curiae etc.).15 Não obstante, para se evitar
delongas desnecessárias, parece se apontar que as decisões judiciais,
neste momento de pandemia e doravante, devem buscar fundamentos
mais sobre o que se mostra possível no cenário real vivenciado do que
o que venha a ser entendido como ideal por algum jurista ou filósofo.
O marco teórico do presente artigo será o pragmatismo de Richard Posner e a Análise Econômica do Direito (AED), uma vez que
estas teorias científicas servirão de lentes para analisar os fundamentos de algumas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal.
Parafraseando Popper (1993, p.39), quando aduz que o objetivo
da Ciência consiste em analisar as consequências lógicas. Neste artigo, os casos concretos a serem analisados dizem respeito aos efeitos
de dois julgados específicos e recentes do STF, quais sejam: a) a ADI
6.341/DF, a qual delimitou as competências sanitárias dos entes federativos durante o período de pandemia do Coronavírus; e, b) a superação do Tema16 982 do Superior Tribunal de Justiça, fixando o Tema
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15 “Antes de decidirem, devem os juízes ouvir os técnicos, porque uma postura judicial diversa gera
decisões passionais que desorganizam o sistema de saúde, gerando decisões trágicas e caridade injusta.
A novel figura do amigo da Corte (amicus curiae), que pode ser um cientista, um economista, um médico,
foi incorporada ao novo Código de Processo Civil para coadjuvar os juízes e tribunais nas decisões que
exigem conhecimentos que escapam à formação dos profissionais do Direito.
[...] Positivamente, não é hora do impulso imoderado, mas do raciocínio prudente, racional e consequencialista, sob pena de a Justiça, cujo o [sic] desígnio é dar a cada um o que é seu, transformar-se num paciente infectado por uma Covid que adoece a alma e a razão, ferindo de morte, a um
só tempo, a vida dos que sofrem e a esperança dos que intentam viver” (FUX, 2021)(Grifo nosso).
16 Temas são recursos repetitivos (recurso especial ou extraordinário) julgados pelas Cortes Superiores
na sistemática do artigo 1.036, do Código de Processo Civil (CPC): “Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito,

1095, no qual se negou a ampliação do chamado “auxílio-acompanhante” previsto no artigo 45, da Lei 8.213/1991 – Lei dos Benefícios
Previdenciários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) – para
outros segurados que não os de caso de grande invalidez.
Por óbvio, cada julgado acima merecia, por si só, um artigo exclusivo, no mínimo, porém o objetivo deste estudo não é analisar a
exaustão tais decisões e sim mostrar ao leitor como a filosofia jurídica
pragmatista está avançando em nosso país e, cada vez, mais serve de
argumento válido para fundamentar decisões judiciais em temas relevantes julgados pela nossa Corte Suprema.
Destarte, o problema proposto é o seguinte: analisar se as decisões que fixaram a competência comum dos entes federativos para
implantação de medidas sanitárias na ADI 6.341/DF e que fixou o
Tema 1.095 do STF valeram-se de argumentos pragmáticos em sua
fundamentação?
Por fim, para atender ao problema proposto, este artigo dividir-se-á, além da presente introdução, em quatro capítulos, quais sejam:
a) o pragmatismo de Richard Posner; b) contextualizar a análise econômica do direito (AED) no estudo do problema proposto; c) a comhaverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça. § 1º O presidente
ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais
recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao
Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. § 2º O
interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente, que exclua da decisão de sobrestamento
e inadmita o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente,
tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento. § 3º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 2º caberá apenas agravo interno. § 4º A escolha feita
pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal não vinculará o
relator no tribunal superior, que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia. § 5º
O relator em tribunal superior também poderá selecionar 2 (dois) ou mais recursos representativos da
controvérsia para julgamento da questão de direito independentemente da iniciativa do presidente ou do
vice-presidente do tribunal de origem. § 6º Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que
contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida.”
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petência dos entes federativos na questão sanitária do Covid-19 e a
análise do julgamento da ADI 6.341/DF; e) a fixação do tema 1.095
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e o benefício previdenciário
intitulado “auxílio-acompanhante”. Ao término, serão feitas considerações finais para verificar se o problema proposto pode ou não ser
respondido ao longo do texto.

2. O pragmatismo de Richard Posner
O livro de Richard Posner, A problemática da teoria moral e jurídica, apresenta uma abordagem pragmática do direito. Esta, por sua
vez, é apresentada por este autor “como a disposição de basear as decisões públicas em fatos e consequências, não em conceitualismo e
generalizações” (2012, p.358).
Mello Neto e Dias (2018) expõe que Posner se pauta na ideia de
que o ser humano é mais empírico, instrumental e pragmático, não
possuindo o caráter contemplativo típico de filosofias abstratas.
O pragmatismo expõe ainda que o processo de tomada de decisões do direito não deve ser atribuído a uma teoria moral “metafísica”,
pois, na realidade, este é encontrado pragmaticamente nas ciências
sociais e no senso comum (ABBOUD e OLIVEIRA, 2015).
O jurista da escola de Chicago segue adiante ao defender o que
intitulou como atividade judicial pragmática. Esta seria, por sua vez,
aquela que tenta fazer “o melhor possível” tanto para o presente quanto para o futuro, respeitando a coerência do que fora feito no passado
por outras autoridades.17
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17 Observa-se que Posner (2007, p. 175) considera o conceito de “romance em cadeia” de Dworkin, porém limita tal deferência ao que intitulou de “mérito intrínseco daquilo que foi decidido anteriormente”.

Na realidade, Posner (2012) apresenta duas espécies de juízes: o
juiz positivista e o pragmatista. O primeiro é apresentado como aquele que termina sua atividade com o exame da jurisprudência, da legislação e dos dispositivos constitucionais. O segundo, por conseguinte,
tem outras prioridades.
O juiz pragmatista busca encontrar a decisão que melhor atenda
às já mencionadas necessidades presentes e futuras. No entanto, isto
não significa eventual menoscabo pela jurisprudência ou pela legislação vigente. Muito pelo contrário, estas são fontes do conhecimento
que servirão para construção de uma decisão que terá melhores efeitos para o futuro, ou seja, “o futuro não deve ser escravo do passado,
mas não está obrigado a encarar determinados conjuntos de dados
como diretrizes para a tomada da decisão que terá melhores efeitos
para o futuro” (POSNER, 2012, p.392).
Deveras, o juiz pragmatista observa o passado, mas não o reverencia, podendo valer-se um linguajar positivista ou formalista, o qual
não se vincula a nenhuma ideia sobre a natureza do direito, eventual
dever moral de respeitar decisões passadas ou mesmo qualquer outra solução que não seja pragmática para decisões judiciais (POSNER,
2012).18
Abboud e Oliveira (2015) apontam que o pragmatismo de Posner tem como alvo direto aqueles chamados “juristas acadêmicos”, ou
seja, aqueles que pregam uma aproximação entre a filosofia do direito
e a filosofia moral. No fundo, apresenta uma crítica das posturas que

18 Neste ponto, reside o conflito entre os pensamentos de Richard Posner e Ronald Dworkin. Nas palavras daquele, tem-se: “Não aceito a definição de Dworkin: ‘o pragmatismo pensa que os juízes sempre
devem fazer o melhor possível em vista do futuro, dadas as circunstâncias, irrefreados pela necessidade
de respeitar ou assegurar a coerência de princípios com o que outras autoridades fizeram ou vão fazer’.”
(POSNER, 2012, p. 380). Indo além, o jurista da escola de Chicago ainda afirma que “Dworkin é um racionalista excelso com pouco tino para os fatos. Quer que os juízes leiam Kant e Rawls, reflitam profundamente sobre os princípios morais e procurem integrar essa leitura e essa reflexão ao seu processo de
tomada de decisões. Nenhum dos adjetivos pragmáticos se aplica a ele.” (Idem, p. 400).
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procuram pensar o direito a partir da filosofia para realizar uma defesa de uma visão pragmática do fenômeno jurídico, em especial, do seu
processo de tomada de decisões.
O pragmatismo perpassa, portanto, por levar em consideração os
efeitos no processo de tomada de decisões dos juízes.
Leite e Dias (2016, p.160) concordam com a adoção do pragmatismo de Posner no processo de tomada decisões judiciais,
acrescentando ainda que tal medida se mostra razoável, “não apenas do ponto de vista estratégico, mas também histórico, uma vez
que os juízes também podem considerar as consequências práticas
de decisões judiciais tomadas no passado, ao menos em algumas
circunstâncias.”
Há ainda outra obra de Richard Posner (2008) importante para
esta discussão: How judges think.19 Nesta obra, o jurista expõe que
julgar possui duas dimensões: uma de liberdade e uma de constrangimento. A primeira diz respeito a escolha que deve ser feita pelos
juízes quando decidem um caso. A segunda, por sua vez, é o sopesamento das alternativas existentes na solução do caso concreto.
Para analisar qual escolha deve ser adotada pelos juízes, a concepção pragmática permite que diversos argumentos fundamentem
uma decisão judicial, podendo estes serem oriundos de outras ciências sociais.
Por derradeiro, a visão de um juiz pragmatista não pode ser limitada, devendo se levar em consideração outras ciências, se assim for
tido como necessário, para produzir a decisão que melhor atenda aos
interesses da sociedade. Por causa dessa característica de se valer de
experiências alheias à Ciência do Direito, Posner (2012, p.406) afirma
que o “juiz pragmático nem sempre é um juiz modesto”.
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19 A obra pode ser traduzida da seguinte maneira: “Como os juízes pensam”.

Leite e Dias (2016) acrescentam ainda que o juiz pragmático utiliza instrumentos metodológicos diversos (silogismo, a lógica, a investigação científica e a razão prática) para alcançar objetividade e formar sua convicção próxima da realidade fática a ser decidida. Cite-se,
por exemplo, o próprio caso do petróleo e do gás natural citado pelo
jurista de Chicago:
Caso se perguntasse a um positivista se o direito de propriedade sobre

o petróleo e o gás natural são suficientemente semelhantes aos animais
selvagens para que possam ser tratados juridicamente da mesma manei-

ra. Nesse caso, só a posse direta garantiria o direito de propriedade sobre
o petróleo e o gás natural: ou seja, o bem só seria objeto de proprieda-

de quando chegasse à superfície da terra. O juiz pragmático estaria mais
propenso a tomar como ponto de partida as doutrinas dos economistas de

recursos naturais e dos técnicos de extração de petróleo e gás natural, e a

recorrer aos conselhos desses peritos para decidir qual regime de direito
de propriedade (pela apreensão ou pela transferência e registro de título)

produziria os melhores resultados quando aplicado a esses bens; só então
examinaria a jurisprudência relativa à posse de animais selvagens, bem
como outras fontes do direito, para ver se obstaculizavam (por força da
doutrina do stare decisis) a melhor solução para a exploração de petróleo e
gás natural. (POSNER, 2012, p.389)

Observa-se, então, que o pragmatismo de Posner busca os fundamentos para decidir tanto em fontes jurídicas quanto em fontes oriundas de outra ciência social, no caso acima, economistas da área de petróleo e gás. O objetivo é simplesmente obter decisões que permitam
resultados melhores no meio social.
Leite (2018) sintetiza o pensamento de Posner quando aduz que
os juízes criam o direito e não simplesmente o encontram, mas quan-
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do assim o fazem, buscam embasar suas decisões nas consequências
das alternativas, as quais podem ter fontes jurídicas ou não. A decisão
pragmática, assim, visa encontrar a decisão cujos efeitos correspondam mais às necessidades humanas e sociais. Nas palavras deste autor, tem-se que um “juiz pragmático é um juiz preocupado em intervir
na realidade social – criando, com suas decisões, verdadeiras políticas
públicas” (2018, p.119).
Com efeito, a visão pragmática apresentada por Posner é uma
construção teórica que combina pragmatismo clássico, realismo jurídico norte-americano, neopragmatismo e análise econômica do direito, ou seja, diversas ciências na construção de uma decisão judicial que melhor atenda à realidade social. Todas estas bases teóricas
serviram para aquilo que se chamou de virada pragmática, da qual o
filósofo de Chicago é o principal expoente (LEITE e DIAS, 2016).
Enfim, dentre estas teorias adotadas como fundamento para um
juiz pragmatista, tem-se a análise econômica do direito (AED), a qual
pela sua relevância para este artigo será objeto de capítulo próprio.

3. Contextualizando a análise econômica do Direito no
estudo do problema
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A Análise Econômica do Direito (AED) é um campo do conhecimento humano com um objetivo bem específico de utilizar “os variados ferramentais teóricos e empíricos econômicos e das ciências
afins para expandir a compreensão e o alcance do direito e aperfeiçoar o desenvolvimento, a aplicação e a avaliação de normas jurídicas, principalmente com relação às suas consequências” (GICO JR.,
2020, p.8).

A Análise Econômica do Direito (AED) como uma linha de pensamento jurídico visa aplicar as ferramentas teóricas da Economia no
pensamento jurídico (DIAS, 2019, p.172).
Gico Jr. (2020) acrescenta que a AED é a aplicação de instrumentos da economia que tentam explicar e prever implicações fáticas do
ordenamento jurídico. É, de certo modo, a aplicação da metodologia
econômica a todas as áreas do direito, criando assim pesquisadores
com dupla formação, ou seja, “juseconomistas”.
O pensamento de um “jusecomista” divide-se em duas fases:
(i) como os agentes efetivamente têm se comportado diante da regra atual

(diagnóstico) que não incide sobre o patrimônio histórico-cultural, e (ii) como

uma mudança da regra jurídica alteraria essa estrutura de incentivos – seja por

modificação legislativa, seja por modificação de entendimento dos tribunais –,
na tentativa de prever como eles passariam a se comportar (prognose). Mui-

to provavelmente, só se fosse capaz de responder minimamente a estas duas
perguntas um juseconomista se aventuraria em questões normativas (valorativas). Essa é a distinção fundamental entre a abordagem juseconômica e as
abordagens tradicionais do direito. (GICO JR., 2020, p.14)

Gico Jr. (2020), por sua vez, apresenta que o processo de tomada
de decisões é bifásico. Primeiramente, cabe a análise da situação concreta intitulada de regra atual, ou seja, deve-se realizar um diagnóstico. Em seguida, inicia-se um exercício de previsão de como seria o
comportamento em caso de modificação da regra atual (legislativa ou
judicial), ou seja, uma prognose. Estas são as bases para uma decisão
fundamentada na AED.
Na mesma linha de pensamento, Dias (2019, p.176) expõe que a
AED oferece ao operador do direito um método de raciocínio orientado
para uma solução eficiente de problemas. Dito de outro modo, tem-se
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que a linha de pensamento da AED pode ser utilizada no direito para
apurar quais os melhores resultados a serem alcançados por uma decisão judicial, ou seja, descreve a situação para auxiliar o processo de tomada de decisões, o que poderá permitir, por exemplo, ao juiz analisar
qual a melhor política pública a ser implementada (PEREIRA, 2015).
Dias (2019), ainda, expõe que a AED oferece uma possibilidade
crítica a institutos jurídicos sob o prisma da eficiência, ou seja, esta
noção adentra o próprio fundamento de decisões judiciais.
Com efeito, a eficiência vai além, não podendo ser tida como uma
regra jurídica, justamente, por ter força normativa que decorre do seu
próprio conteúdo normativo (LEITE, 2018).
Certamente, a busca por eficiência no âmbito do Poder Judiciário
possui raízes profundas, as quais se irradiam por todo sistema jurídico, em especial, através da seara processual. A doutrina contextualiza
bem essa situação no seguinte trecho:
O CPC determinou que o magistrado fosse eficiente não apenas na gestão do
processo em si, mas também no resultado da aplicação das regras jurídicas na

resolução dos conflitos. A positivação do dever de eficiência pelo magistrado

no CPC pode ser interpretada como uma especificação do dever genérico de
eficiência do art. 37 da Constituição Federal para deixar claro que a busca
pela eficiência no âmbito judicial é uma obrigação não apenas exoprocessual
e, portanto, do Poder Judiciário como um todo (enquanto organização), mas

também uma obrigação legal do próprio juiz individual na prestação do serviço público adjudicatório, i.e., no exercício da magistratura. Assim, o art. 8º do

CPC criou uma obrigação para o magistrado, agente o estado, que deve infor-

mar todo e qualquer ato por ele praticado, inclusive eventuais interpretações

adotadas. De acordo com o CPC, o juiz tem a obrigação legal de ser eficiente no

exercício da magistratura e, mais do que isso, de garantir o resultado de sua
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atividade adjudicatória seja eficiente. (GICO JR., 2020, p.48)

Apesar da busca por eficiência se apresentar como algo muito
amplo no contexto do Poder Judiciário, para fins deste artigo, é interessante sua delimitação apenas ao que este princípio contribui ao
processo de tomada de decisões do juiz.
Dias (2009) expõe que a AED proporciona um método de raciocínio orientado para a solução eficiente de problemas. Em outras palavras, isto significa mais do que apenas reflexões acerca de valores
ou normas jurídicas, vez que o foco reside em se alterar a própria
realidade. Tem-se, nesse momento, uma aproximação entre AED e
pragmatismo, pois ambos têm uma preocupação comum, ou seja, as
consequências de suas decisões.
No entanto, retomando com Posner (2009, p.427), tem-se que “o
pragmatismo jurídico não pode se resumir à abordagem econômica”.
Em outras palavras, a AED é uma abordagem que tenta compreender
o direito no mundo e o mundo no direito (GICO JR., 2010, p.17).
Enfim, a AED visa a construção de uma decisão eficiente, o que
leva a Dias (2009, p.21) apontar que esta teoria não está preocupada com os parâmetros morais que a norma adotará em seu conteúdo,
mas se “esse valor pode se tornar eficiente ao alcançar o nível de positivação”.

4. A competência dos entes federativos na questão
sanitária do Covid-19 e a análise do julgamento da ADI
6.341/DF pelo Supremo Tribunal Federal
Neste tópico, serão abordados alguns aspectos da federação brasileira, em especial, pontuar a questão sanitária no seio da Carta Magna de 1988, a fim de preparar o leitor para análise dos fundamentos
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da decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.341/DF (BRASIL, 2020).
A organização da forma do Estado brasileiro como federação nasce com a Carta Magna de 1891, na qual se previu expressamente que
a nação brasileira adotaria como forma de Estado a federação através
da “união perpétua e indissolúvel” das Províncias.20
Nascia o federalismo constitucional brasileiro, sendo que, ao longo da Constituição de 1891, se consagrou a chamada:

Tríplice dimensão formadora do poder constituinte do Estado, quando
estabeleceu, em primeiro lugar, que “cada Estado reger-se-á pela Consti-

tuição e pelas leis que adotar, respeitados os princípios constitucionais da
União” (art. 63), para, em seguida, atribuir aos Estados “em geral, todo e

qualquer poder ou direito, que lhes não for negado por cláusula expressa
ou implicitamente contida nas cláusulas expressas da Constituição” (art.

65, §2°), e finalmente, dispor sobre a decretação da Constituição do Esta-

do, como tarefa organizatória do constituinte estadual, em prazo prefixado.
(Disposições Transitórias, art. 2°) (HORTA, 2010, p.39)

Os Municípios, por sua vez, não obtiveram a mesma autonomia
conferida aos Estados, sendo que basicamente se previu, na primeira
Constituição da República, o seguinte: “Art 68 – Os Estados organizar-se-ão de forma que fique assegurada a autonomia dos Municípios
em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse.” (BRASIL, 1891). A
exegese deste dispositivo, por sua vez, evidencia a autonomia limitada
dos Municípios brasileiros.
Respeitadas eventuais alterações de grau de autonomia ora conferida aos Estados-membros em maior ora em menor amplitude, as
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20 CF/1891. Art 1º A Nação brasileira adota como forma de Governo, sob o regime representativo, a
República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se, por união perpétua e indissolúvel das suas antigas Províncias, em Estados Unidos do Brasil (BRASIL, 1891).

Constituições seguintes mantiveram as diretrizes fixadas em 1891, ou
seja, reconhecia-se autonomia de ente federativo apenas aos Estados-membros.
Bonavides (2012) expõe que a história federativa, em todos os
sistemas constitucionais, é uma “crônica política de oscilações”, a qual
varia de forma pendular, alargando e contraindo a depender do momento histórico de cada país. Com o Brasil, não é diferente.
Não obstante, o cenário federativo brasileiro muda drasticamente em 1988. Neste ano, a Constituição promulgada inovou e não só
conferiu mais autonomia aos Estados, mas também concedeu certa
autonomia aos Municípios, o que não possuía precedentes na história
brasileira.21
Destarte, a Constituição de 1988 distinguiu-se das predecessoras,
pois reconheceu aos Municípios brasileiros, de forma inédita, uma autonomia que inexistia em nossa federação e ainda inexiste em outras
federações do mundo.22 Nesse sentido, atualmente, tem-se a federação brasileira com os seguintes números: a União, 26 Estados e um
Distrito Federal, bem como 5.568 Municípios.

21 A respeito deste momento singular da formação da federação brasileira, afirma Bonavides (2012,
p. 356-357): As prescrições do novo estatuto fundamental de 1988 a respeito da autonomia municipal
configuram indubitavelmente o mais considerável avanço de proteção e abrangência já recebido por esse
instituto em todas as épocas constitucionais de nossa história.[...]Todavia, no Brasil, com a explicitação
feita na Carta de 1988, a autonomia municipal alcança uma dignidade federativa jamais lograda no direito positivo das Constituições antecedentes. Traz o art. 29, por sua vez, um considerável acréscimo de
institucionalização, em apoio à concretude do novo modelo federativo estabelecido pelo art. 18, visto que
determina seja o município regido por lei orgânica, votada por quórum qualificado de dois terços dos
membros da Câmara Municipal – requisito formal que faz daquele estatuto um diploma dotado de grau
de rigidez análogo ao que possuem as cartas constitucionais.
22 Sobre a evolução dos processos emancipatórios de municípios no Brasil após a Constituição de 1988,
consulte: SIMÕES, Sandro Alex Souza; FARACHE, Jacob Arnaldo Campos. O processo plebiscitário de
criação de municípios e o conceito de “populações dos municípios envolvidos”: uma breve análise do
caso de Moraes de Almeida. In: Revista do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, v. 11, n.1, jan-jun. 2021.
Disponível em: https://www.tre-pa.jus.br/jurisprudencia/revista-eletronica/arquivos-revista-eletronica/tre-pa-revista-eletronica-versao-11-no-1- 021/rybena_pdf?file=https://www.tre-pa.jus.br/jurisprudencia/revista-eletronica/arquivos-revista-eletronica/tre-pa-revista-eletronica-versao-11-no-1-2021/
at_download/file. Acesso em: 30 set. 2021.
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Tomio (2002) assevera que os Municípios, na maioria das outras
federações do mundo, possuem outros níveis de poder local, caracterizando-se, na realidade, como divisões administrativas das unidades
federadas, as quais delegam (ou não) diferentes níveis de autonomia
aos governos locais.
Em síntese, o Brasil adotou uma linha única com três níveis autônomos compartilhando a soberania: a União, os Estados (e Distrito
Federal) e os Municípios.23
Nesse cenário constitucional de divisão de competências comuns
dos entes federativos, é que emerge a situação sanitária durante a
pandemia de Coronavírus. Sobre o tema, tem-se a previsão do artigo 23, inciso II, da Carta Magna, na qual expressamente se prevê a
competência comum para a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Município de “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadores de deficiência”.24
Essa divisão de competências exsurge justamente do federalismo
cooperativo (SALES, 2020, p.7).
Feitas tais ponderações, cabe iniciar a análise da ADI 6.341/DF e
seu entendimento sobre a competência dos entes federativos da República Federativa Brasileira no combate à pandemia de Coronavírus.
Levando em consideração as competências estabelecidas nos dispositivos constitucionais situadas no Capítulo II da Carta de 1988, a
Medida Provisória (MP) nº 926, de 20 de março de 2020, ao proceder
a alteração da Lei Federal 13.979/2020, trouxe à tona embates acerca da possível inconstitucionalidade da alteração da referida lei por
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23 Com efeito, Meirelles (1998) já sustentava a inclusão dos municípios na federação brasileira, sua autonomia e a sua essencialidade na organização político-administrativa do Brasil, alegando que tal medida
seria uma correção de uma falha existente nos textos constitucionais anteriores.
24 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar
da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (BRASIL,
1988).

“concentrar excessivamente na União as competências de enfrentamento à pandemia, em detrimento das competências constitucionais
previstas pelos Estados”.
Doravante, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) ajuizou a
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.341,25 na qual questiona
a validade da MP nº 926 (BRASIL, 2020), sustentando que esta feria os
preceitos constitucionais no que tange a repartição de competências,
argumentando que a regulamentação de competência comum dos entes teria que ocorrer por lei complementar e não por medida provisória, o que consistiria em uma inconstitucionalidade formal.
Além disso, a ADI 6.341/DF sustentou inconstitucionalidade material, pois o princípio da federação teria sido violado, “ao concentrar
no âmbito federal a condição dos demais entes atuarem na execução
de serviços públicos e atividades essenciais” (SALES, 2020, p.14), suscitando a incompatibilidade parcial da MP nº 926 (BRASIL, 2020) com
a Constituição Federal, principalmente no que tange às alterações
promovidas no artigo 3º, caput e incisos I, II e VI, e parágrafos 8º, 9º,
10 e 11, da Lei 13.979/2020 (BRASIL, 2020).
Tais alegações se fundamentaram, por exemplo, na disposição
contida no parágrafo 9º do artigo 3º da Lei 13.979/2020 (BRASIL,
2020), que “o Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais”.
Além disso, os incisos I, II e VI, ao disporem que “as autoridades
poderão adotar, para enfrentamento da pandemia, isolamento, quarentena e restrição excepcional e temporária de entrada e saída do
país e locomoção interestadual e intermunicipal” (BRASIL, 2020), violariam a autonomia dos entes da federação, ao passo que a União não
25 Analisando os efeitos desta decisão em outras ações ajuizadas durante o período da pandemia e criticando a atuação do Ministério Público, tem-se: BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Justiça: temas de
liberalismo igualitário. Brasília: Venturoli, 2021, p.110-114.
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deveria ter exclusividade para dispor das providências em questão,
visto que as questões relacionadas a saúde pública seriam de ordem
comum dos entes e não exclusiva da União.
À título de ilustração, veja-se a tabela comparativa das alterações
trazidas pela MP nº 926 (BRASIL, 2020) em comento:
Tabela Comparativa

LEI 13.979/2020 – LEI DE MEDIDAS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS

ANTES DA MP 926/2020

Art. 3º Para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão
ser adotadas, entre outras, as seguintes
medidas:
VI – restrição excepcional e temporária de
entrada e saída do País, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
por rodovias, portos ou aeroportos;

Fonte: Próprios autores
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DEPOIS DA MP 926/2020

Art. 3º Para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas
competências, dentre outras, as seguintes
medidas:
VI – restrição excepcional e temporária,
conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de:
a) entrada e saída do País; e
b) locomoção interestadual e intermunicipal;

Havendo sido provocado o STF a se pronunciar acerca da temática, o relator Ministro Marco Aurélio argumentou que diante da urgência e necessidade, seria incabível que se exigisse reserva de lei
complementar, de modo que não haveria que se falar em inconstitucionalidade formal da norma sob análise.
Além disso, fundamentou o relator que o conteúdo da MP em
questão não tem por viés afastar “a competência concorrente, em termos de saúde, dos Estados e Municípios” e que “há de ter-se a visão

voltada ao coletivo, ou seja, à saúde pública, mostrando-se interessados todos os cidadãos”, entendendo, portanto, que a MP nº 926 (BRASIL, 2020) não violava a competência concorrente dos demais entes,
em razão de o artigo 3º da Lei 13.979/2020 (BRASIL, 2020) prever
expressamente que as providências serão tomadas pelas autoridades
competentes.
Porém, para fins pedagógicos, o relator, liminarmente, deu uma interpretação conforme aos dispositivos constitucionais, tornando explícita a competência concorrente dos entes que devem ser respeitadas.
A questão foi submetida ao Plenário, que manteve o entendimento do Ministro Marco Aurélio, no sentido de preservar a competência concorrente dos demais entes de forma expressa. Além disso, foi
incluída uma interpretação conforme ao dispositivo que tratava da
disposição de serviços essenciais, sendo definido que o Presidente da
República tem competência, por via de decreto, para definir os serviços essenciais, devendo, contudo, ser resguardada a competência
concorrente dos demais entes no que tange as matérias relacionadas
à saúde, nos termos do artigo 198, inciso I, da Constituição de 1988.26
Analisando esse julgado, observa-se que alguns dos argumentos
utilizados pelos Ministros da Corte merecem especial atenção, a fim
de ser averiguado se as fundamentações utilizadas foram apenas positivistas ou possuíam algo de pragmático nas entrelinhas, destarte,
faz necessária a análise que será feita a seguir.
Primeiramente, o Ministro Alexandre de Moraes, começou pontuando que “o federalismo [...] tem exatamente essa finalidade, limitar o
poder de um único ente” e que “a complexidade e a gravidade da crise
não permitem o desrespeito à Constituição”.
26 Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; (BRASIL, 1988).
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Diante disso, destacou que “em que pese a multidisciplinariedade, transporte, a questão dos serviços, [...] nós temos que focar naquilo que a Constituição estabelece, a meu ver, como divisão de competências para a saúde pública, para cuidar da saúde pública”.
Este Ministro argumentou ainda que a saúde pública, conforme
previsão dos artigos 23 e 194, da Carta Magna, é matéria de competência comum de todos os entes federativos, mas que “obviamente a
competência comum administrativa não significa que todos podem
fazer tudo”, ipsis litteris:
O que significa a competência comum administrativa? Significa que, a par-

tir do princípio da predominância do interesse, a União deve editar normas, políticas públicas para a saúde pública de interesse nacional; os Es-

tados, interesse regional; e os Municípios, visando, como o próprio art. 30,
I, estabelece, o seu interesse local. Não é possível que, ao mesmo tempo,
a União queira ter monopólio da condução administrativa da pandemia

nos mais de 5 mil Municípios. Isso é absolutamente irrazoável. Como

não é possível também que os Municípios queiram, a partir de uma com-

petência comum estabelecida pela Constituição, tornarem-se repúblicas

autônomas dentro do próprio Brasil, fechando os seus limites geográficos,
impedindo a entrada de serviços essenciais. Não é isso que a Constituição
estabelece. (Grifo nosso)
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Diante disso, o Ministro Alexandre de Moraes pontuou que as alterações trazidas pela lei, “prevê uma coordenação que deve ser realizada pela União”, o que não significa uma imposição, acompanhando,
com base nisso, o voto do relator no que tange ao entendimento liminar de que as autonomias dos demais entes devem ser respeitadas de
acordo com os interesses envolvidos nacional (União), regional (Estados) e local (Municípios).

O Ministro Edson Fachin, por sua vez, igualmente explicitou que
o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os
serviços públicos e atividades essenciais, preservada, porém, cada
esfera de governo. Destaca-se o trecho do seu voto de que entre os
fundamentos ensejadores de sua conclusão “estão um conjunto de
premissas jurídicas, eis que por óbvio nosso munus se circunscreve ao
exame da espacialidade jurídico-normativa de índole constitucional”.
No dia 15 de abril de 2020, o STF, então, referendou a medida cautelar deferida parcialmente pelo Ministro Marco Aurélio e determinou
que “o Presidente da República poderá, por meio de decreto, dispor
sobre serviços públicos e atividades essenciais pelo bem comum da
saúde pública, afastando a ilegitimidade perquirida pelos autores das
ADIs já mencionadas” (SALES, 2020, p.16).
No entanto, o STF dispôs firmemente acerca de que deve ser respeitada a competência dos demais entes federativos, visto que, conforme demonstrado alhures, as orientações e providências tomadas
pelo Governo Federal “não afastam atos a serem praticados por Estado, o Distrito Federal e Município considerada a competência concorrente na forma do artigo 23, inciso II, da Lei Maior.”
Diante do exposto, observa-se que, em que pese a menção reiterada nas argumentações utilizadas pelos Ministros aqui mencionados de que a Constituição deve ser respeitada principalmente em
um momento de crise, como no caso da crise na saúde mundialmente
vivenciada, constatou-se nas argumentações, em diversos momentos,
a expressa preocupação com o bem da coletividade e com as consequências práticas da decisão a ser tomada.
Cite-se, por exemplo, um trecho do voto do Ministro Marco Aurélio que argumentou que “diante da urgência e necessidade, seria
incabível que se exigisse reserva de lei complementar, de modo que
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não haveria que se falar em inconstitucionalidade formal”, ou seja, a
situação permitiria a regulamentação de matéria prevista no artigo
23, da Constituição, por outro instrumento que não a lei complementar prevista no parágrafo único deste dispositivo. Certamente, este
argumento dado pelo Ministro para superar a inconstitucionalidade
formal da MP nº 926 reflete o pragmatismo necessário para analisar o
caso naquele momento, vez que eventual acatamento de tese contrária apenas enfraqueceria o combate nacional à pandemia de coronavírus bem no início da crise sanitária.
Noutro momento, o Ministro Alexandre de Moraes expõe a dificuldade prática da União de ter o monopólio da condução administrativa da pandemia de mais de 5 mil Municípios. Logo, observou-se a
inviabilidade fática de uma decisão que entendesse como possível que
a União controlasse a circulação de pessoas em todo país num momento de pandemia, ou seja, as consequências de eventual interpretação favorável a validade do artigo 3º, inciso VI, da Lei 13.979/2020.27
Neste cenário, tendo os demais Ministros aqui referidos acompanhado o relator em seu entendimento, observa-se o caráter substancialmente pragmático nos votos, que não se ativeram a considerar
apenas os dispositivos previstos expressamente no seio da Constituição, mas utilizaram estes como argumentos para construir uma decisão pragmática para o caso concreto, que permitisse a todos os entes
federativos exercer sua competência comum administrativa no combate à pandemia de Covid-19 e, se for o caso, limitarem a circulação
de pessoas.28
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27 Um paralelo possível é sobre as críticas que Posner (2012) faz aos argumentos favoráveis acerca da
questão do casamento de pessoas do mesmo sexo, pois entende que o reconhecimento de tal direito por
uma Corte americana seria um enfrentamento de quase toda nação norte-americana.
28 Isso gerou situação práticas curiosas, tais como: o rodízio de CPF determinado pelo Município de
Teresópolis; ou mesmo o rodízio radical de carros no Município de São Paulo, mas com a colocação de
mais ônibus em circulação, o que nada representou para taxa de isolamento naquela localidade (BRITO
FILHO, 2021)

E aqui retoma-se que o referido caráter pragmatista, não significa, conforme abordado alhures, que o julgador despreze a legislação
e nem os precedentes, mas que possa utilizar outras ciências como
fundamento para sua decisão. A própria ementa do julgado da ADI
6.341/DF expressamente demonstra que isto foi observado, ou seja,
que normas sanitárias internacionais foram levadas em consideração
para decisão tomada no caso, in verbis: “a solução de conflitos sobre
o exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do
direito à saúde, amparada em evidências científicas e nas recomendações da Organização Mundial da Saúde” (BRASIL, 2020).
As decisões pragmáticas, conforme alhures exposto neste artigo,
buscam encontrar decisões que atendam aos anseios sociais presentes e futuros (POSNER, 2012), o que se vislumbra nos votos oriundos
do julgamento da ADI 6.341/DF (BRASIL, 2020), na qual, apesar da
interpretação conforme dos dispositivos constitucionais realizada,
torna-se explícita a competência concorrente dos demais entes federativos. Deveras, considera-se os efeitos da decisão para o interesse
coletivo, conforme pontuado expressamente pelo relator ao dispor
que “há de ter-se a visão voltada ao coletivo, ou seja, à saúde pública,
mostrando-se interessados todos os cidadãos”.
No voto da Ministra Carmem Lúcia, tem-se que não só determinações da Organização Mundial da Saúde (OMS) como também a própria experiência internacional de combate ao vírus são levados em
consideração para decisão tomada. Em outras palavras, o combate
descentralizado do vírus ao redor do mundo serviu de fundamento
para que o STF também entendesse que o caminho a seguir teria que
ser semelhante no Brasil.
Deveras, observa-se que a decisão ao trazer o mencionado “caráter pedagógico” acerca da competência concorrente dos entes fede-
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rativos, abre espaço justamente para que haja um cenário mais propício a solucionar as necessidades presentes e futuras relacionadas
à pandemia, de modo que, pelo menos aparentemente, nota-se que a
decisão do STF acerca da ADI 6.341/DF revela-se pragmática, mas vale-se de argumentos positivistas, científicos e até empíricos de outras
nações no combate à pandemia mundial de Covid-19 em nosso país.

5. O Tema 1.095 do Supremo Tribunal Federal e o benefício
previdenciário intitulado “auxílio-acompanhante”
Inicialmente, cabe esclarecer o que vem ser o chamado “auxílio-acompanhante”. Este benefício previdenciário, por sua vez, encontra
previsão legal no artigo 45,29 da Lei 8.213/1991 – Lei dos Benefícios
Previdenciários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A exegese deste dispositivo conduziu os julgadores para uma questão jurídica, ou seja, quem teria direito ao acréscimo de 25% em seu benefício: apenas os beneficiários aposentados por invalidez permanente
ou todos os que efetivamente comprovem a necessidade de assistência permanente, independentemente, da espécie de aposentadoria.
Castro e Lazzari (2017) apontam que aposentados acometidos
com impedimentos de atividades elementares do cotidiano merecem
tratamento isonômico pela Previdência Social em relação ao demais
aposentados, sendo que benefício semelhante já é uma realidade do
Regime Próprio dos Servidores Públicos Federais, nos termos do ar-
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29 Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente
de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento). Parágrafo único. O acréscimo de que
trata este artigo: a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal; b) será
recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado; c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão. (Lei 8.213/1991)

tigo 190, da Lei 8.112/1990,30 o qual altera os proventos de proporcionais para integrais, desde que o servidor tenha sido acometido por
uma moléstia grave.
Na linha argumentativa da isonomia entre os aposentados de
qualquer espécie que necessitem de cuidados permanentes, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema nº 982, fixou a seguinte
tese: Comprovadas a invalidez e a necessidade de assistência permanente de terceiro, é devido o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento),
previsto no art. 45 da Lei 8.213/91, a todos os aposentados pelo RGPS,
independentemente da modalidade de aposentadoria.
No entanto, a matéria foi levada ao Supremo Tribunal Federal
(STF) através RE 1.221.446/RJ,31 no qual a tese fixada foi oposta, qual
seja: No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente
lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não
sendo possível, por ora, a extensão do auxílio da grande invalidez (art.
45 da Lei 8.213/91) a todas às espécies de aposentadoria.
30 Art. 190. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço se acometido de
qualquer das moléstias especificadas no § 1o do art. 186 desta Lei e, por esse motivo, for considerado inválido por junta médica oficial passará a perceber provento integral, calculado com base no fundamento
legal de concessão da aposentadoria.
31 EMENTA Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão
geral. Preliminar de conhecimento. Questão constitucional. Debate originário. Superior Tribunal de Justiça.
Ausência de Preclusão. Precedentes. Mérito. Auxílio-acompanhante. Adicional de 25%. (art. 45 da Lei nº
8.213/1991). Necessidade de assistência permanente de terceiro. Aposentadoria por invalidez. Extensão
do benefício a outras modalidades de aposentadoria. Impossibilidade. Princípio da reserva legal. (art. 45
da Lei 8.213/91). Fonte de custeio. Distributividade. Modulação de efeitos. Valores percebidos de boa-fé.
Recurso extraordinário provido. 1. Na dicção do art. 45 Lei nº 8.213/91, o benefício intitulado “auxílio-acompanhante” tem como destinatários os aposentados por invalidez, não sendo possível sua extensão para
os demais segurados, beneficiários de outras modalidades de aposentadoria, em observância dos princípios da reserva legal, da distributividade e da regra de contrapartida. 2. Modulação dos efeitos da tese de
repercussão geral, de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha
se dado por decisão transitada em julgado até a data do presente julgamento. 3. São irrepetíveis os valores
alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado do presente julgamento. 4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “No âmbito do Regime Geral
de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias,
não sendo possível, por ora, a extensão do auxílio da grande invalidez (art. 45 da Lei n. 8.213/91) a todas
às espécies de aposentadoria”. 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1221446, Relator(a):
DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-155 DIVULG 03-08-2021 PUBLIC 04-08-2021)
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Trata-se, em poucas palavras, da superação do Tema 982 do STJ
pelo Tema 1.095 do STF. No mais, interessa analisar os argumentos
utilizados pelos Ministros para modificação de entendimento outrora
já pacificado.
Extrai-se do julgado do RE nº 1.221.446/RJ que os argumentos
utilizados parecem ser positivistas e podem ser elencados nos seguintes fundamentos:32 a) princípio da legalidade; b) princípio da reserva
legal; c) princípio da distributividade previdenciária; e, d) princípio
da regra da contrapartida.
Deveras, o voto do Ministro Dias Toffoli expõe argumentos principiológicos positivistas de forma bem didática no seu voto. Expõe que
é necessário se observar que somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, conforme Tema nº 503 do STF,33 no qual se
pacificou a impossibilidade do instituto da “desaposentação” ou “reaposentação”.34
Do mesmo modo, o voto ressalta que cabe ao “legislador ordinário a escolha dos riscos sociais e dos segurados que serão atendidos
por determinado benefício” (princípio da distributividade previdenciária). No entanto, na doutrina, há quem defenda que este princípio
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32 A conclusão de que este são os fundamentos da decisão é oriunda o próprio Ministro Dias Toffoli,
relator do julgamento, quando obtempera em seu voto a seguinte conclusão: “Como visto, em observância aos princípios da legalidade, da reserva legal e da distributividade, da regra da contrapartida e da
firme jurisprudência desta Corte no sentido da imprescindibilidade de lei para a criação e a ampliação
de benefícios ou vantagens previdenciárias, entendo não ser possível a extensão do auxílio contido
no art. 45 da Lei 8.213/91, também chamado de auxílio de grande invalidez, a todos os segurados
aposentados que necessitem de ajuda permanente para o desempenho de atividades básicas da
vida diária. (Grifo nosso)
33 Tema 503 do STF: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar
benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’ ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei 8.213/91.”
34 A “desaposentação” ou “reaposentação” pode ser conceituada como sendo o ato de desfazimento da
aposentadoria por vontade do titular, para fins de aproveitamento do tempo de filiação em contagem para
nova aposentadoria, no mesmo ou em outro regime previdenciário, em regra por ter permanecido em atividade laborativa (e contribuindo obrigatoriamente, portanto) após a concessão daquela primeira aposentadoria. (CASTRO e LAZZARI, 2017, p.483)

significa, na realidade, “que os benefícios são concedidos a quem deles efetivamente necessite” (CASTRO e LAZZARI, 2017, p.87).
Não obstante, é quando do fundamento no princípio da contrapartida que o voto aproxima argumentos positivistas do pragmatismo. Na realidade, um argumento pragmático vale-se de uma roupagem positivista para ser inserido na decisão prolatada sem maiores
percalços.
Por princípio da contrapartida, entendeu-se como a necessidade de “prévia fonte de custeio para criação ou extensão de benefícios
previdenciários”. Aí, reside o argumento econômico que pode ser observado com mais exatidão na decisão do Ministro Luiz Fux35 que no
julgamento da PET 8.0002 AgR/RS suspendeu todos os processos individuais ou coletivas que tratam desta matéria no território nacional
até o julgamento definitivo e fixação do Tema nº 1.095.
Nesta decisão, argumentos econômicos pululam aos olhos do
leitor quando se aduz que a repercussão econômica da extensão do
benefício de “auxílio-acompanhante” para todas as espécies de aposentadoria representaria uma despesa de “7,15 bilhões por ano, em
um ano que se discute a reforma da Previdência e se antevê as dificuldades desta”. Ademais, a obra de Richard Posner (2003) é mencionada
expressamente no julgado, especialmente, quando alerta para o dever
do magistrado de “examinar as consequências imediatas e sistêmicas
que o seu pronunciamento irá produzir na realidade social, porquanto, ao exercer seu poder de decisão nos casos concretos com os quais
se depara”.
Para que não pairem dúvidas sobre a influência da AED na decisão, o Ministro Luiz Fux ainda utiliza como fundamento legal o artigo
35 Apenas para fins de esclarecimento, cabe expor que o Ministro Luiz Fux possui em coautoria com
Bruno Bodart uma obra publicada sobre o tema análise econômica do direito: Processo Civil e Análise
Econômica da Editora Forense.
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20, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB),36 o
qual expressamente ressalta que se deve levar em consideração “as
consequências práticas da decisão”.
Deveras, a ampliação do “auxílio-acompanhante” para outras espécies de aposentadoria significaria um impacto significativo nas contas públicas, o que fora observado pelo STF, num primeiro momento,
com argumentos pragmáticos, mas, num segundo momento, transvestiram-se de argumentos positivistas, porém os quais, no fundo, apenas reescreveram e reafirmam os efeitos práticos da decisão para a
gestão das contas públicas da previdência social brasileira.
A decisão, também, foi prática quando analisou os efeitos dela
para os benefícios outrora já concedidos para os beneficiários da previdência social. A solução encontrada, novamente, foi prática, em que
pese ter também utilizado argumentos meramente processuais, tais
como segurança jurídica e excepcional interesse social.
Conclui-se, então, que era incabível a concessão de “auxílio-acompanhante” para outras espécies de aposentadoria que não a de invalidez permanente, porém seriam respeitados aqueles que já tivessem
sido beneficiados com o trânsito em julgado de decisões favoráveis.
Todavia, eventuais tutelas provisórias deveriam ser revogadas, respeitado apenas o caráter irrepetível de valores alimentares recebidos
de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a data do
julgamento que fixou a Tese 1.095.
Enfim, a decisão que fixou a Tese 1.095 utilizou de diversos argumentos positivistas, porém valeu-se desses para obter uma decisão
essencialmente pragmática e que não afetasse as contas públicas do
sistema previdenciário vigente e que prezasse pela eficiência nos atos
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36 Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (LINDB).

processuais já realizados em milhares de processos administrativos
ou judiciais que discutiram por anos a possibilidade ou não da concessão de auxílio-acidente para as demais espécies de aposentadoria.
Obteve-se, assim, uma decisão que considerou seriamente suas consequências práticas.

6. Considerações finais
Por todo exposto, chega-se à conclusão de que se vive um momento em que o pragmatismo de Richard Posner e a análise econômica do
direito são assuntos que adentram cada vez mais na teoria jurídica e,
consequentemente, nas decisões do Supremo Tribunal Federal.
Ao longo deste artigo, ponderou-se que:
a) o pragmatismo visa a construção da melhor solução possível,
considerando tanto aspectos jurídicos quanto oriundos de outras ciências, sem olvidar dos efeitos dessa decisão no presente e no futuro
para o meio social onde será aplicada;
b) a AED é uma teoria que utiliza instrumentos da economia para
compreender e construir um raciocínio jurídico orientado a soluções
eficientes de casos concretos da área do Direito;
c) A decisão proferida pelo STF na ADI 6.341/DF vale-se de argumentos positivistas no seu conteúdo, mas constrói uma decisão
judicial pragmática que leva em consideração o passado e os efeitos
desta para o meio social, utilizando argumentos oriundos de outras
fontes que não apenas as jurídicas como fundamento para o que fora
decidido.
Deveras, observa-se que uma decisão distinta da proferida pelo
STF no julgamento da ADI 6.341/DF conduziria a uma situação muito
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peculiar e de dificílima fiscalização na prática, pois se o entendimento
fixado fosse o da vedação de que os demais entes federativos diversos da União estipulassem limitações sanitárias em seus territórios
no combate à Covid-19, certamente, isto poderia levar a uma situação
de descumprimento generalizado da decisão judicial e, consequentemente, enfraquecimentos dos poderes instituídos durante um momento crítico de crise sanitária.
No entanto, o entendimento fixado pelo STF vai ao encontro tanto
do que experts no assunto apontavam como indicado no que tange à
normas sanitárias oriundas da OMS, ou seja, estas serviram de fundamento para a decisão judicial tomada. Assim sendo, a fundamentação
da decisão tomada foi além dos textos estritamente jurídicos, ou seja,
abarcou outros campos da Ciência humana e levou em consideração
a experiência de outros países no combate à pandemia de Covid-19.
Em suma, a decisão do STF foi “prudente, racional e consequencialista”, pois não se limitou ao texto legal na sua fundamentação. Na
verdade, foi além e observou outros ramos do conhecimento para
construir uma decisão eficiente diante da realidade anormal apresentada: a pandemia de Covid-19.
d) A decisão proferida no julgamento do RE 1.221.446/RJ que
levou a fixação da tese jurídica no Tema nº 1.095 também se valeu
argumentos pragmáticos, mesmo que não de forma explícita no voto
final do julgamento. Deveras, os argumentos utilizados para suspensão de todos os processos sobre a matéria no território nacional são
mais próximos de uma linha pragmática jurídica e com fundamentos
da análise econômica do direito. Isto, provavelmente, se deve ao fato
de que o Ministro Fux já percebeu a validade desta linha argumentativa para seus votos e manifestações.
Não obstante, isto não resta tão explícito no voto do Ministro

Dias Toffoli que fixou a tese jurídica sobre a matéria. Ponderando com
atenção, em que pese terem sido utilizados explicitamente argumentos positivistas para construção da decisão, implicitamente estes conduziram para uma solução pragmática e que levou em consideração
os impactos tanto econômicos (contas públicas da Previdência Social
brasileira) quanto processuais (ações de repetição do indébito e respeito a coisa julgada). Em síntese, argumentos pragmáticos utilizaram-se de uma roupagem positivista para prevalecer em detrimento
de diversos valores jurídicos abstratos antes utilizados no julgamento
da matéria até mesmo pelo Superior Tribunal de Justiça, tais como:
dignidade da pessoa humana, isonomia e garantia dos direitos sociais.37

37 Ementa do julgado do STJ reformando no RE 1.221.446/RJ: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. “AUXÍLIOACOMPANHANTE”. ADICIONAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)
PREVISTO NO ART. 45 DA LEI N. 8.213/91. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE TERCEIRO.
COMPROVAÇÃO. EXTENSÃO A OUTRAS ESPÉCIES DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS
DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA. GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (NOVA IORQUE, 2007). INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL DE ACORDO COM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. FATO GERADOR.
BENEFÍCIO DE CARÁTER ASSISTENCIAL, PERSONALÍSSIMO E INTRANSFERÍVEL. DESNECESSIDADE DE
PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL DO INSS IMPROVIDO. I – Consoante o decidido
pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015. II – Cinge-se a controvérsia à possibilidade de extensão do ’auxílio-acompanhante’, previsto no
art. 45 da Lei n. 8.213/91 aos segurados aposentados por invalidez, às demais espécies de aposentadoria
do Regime Geral da Previdência Social – RGPS. III – O ’auxílio-acompanhante’ consiste no pagamento
do adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do benefício ao segurado aposentado por
invalidez, que necessite de assistência permanente de terceiro para a realização de suas atividades e
cuidados habituais, no intuito de diminuir o risco social consubstanciado no indispensável amparo ao
segurado, podendo, inclusive, sobrepujar o teto de pagamento dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. IV – Tal benefício possui caráter assistencial porquanto: a) o fato gerador é a necessidade
de assistência permanente de outra pessoa a qual pode estar presente no momento do requerimento administrativo da aposentadoria por invalidez ou ser-lhe superveniente; b) sua concessão pode ter ou não
relação com a moléstia que deu causa à concessão do benefício originário; e c) o pagamento do adicional
cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporado ao valor da pensão por morte, circunstância própria dos benefícios assistenciais que, pela ausência de contribuição, são personalíssimos e, portanto, intransferíveis aos dependentes. V – A pretensão em análise encontra respaldo nos princípios da
dignidade da pessoa humana e da isonomia, bem como na garantia dos direitos sociais, contemplados,
respectivamente, nos arts. 1º, III, 5º, caput, e 6º, da Constituição da República. VI – O Estado brasileiro
é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de Nova Iorque,
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Desse modo, o STF, aparentemente ainda não adota de forma explícita argumentos pragmáticos, porém o fez nas entrelinhas para os
julgados acima analisados, a fim de que suas decisões não se desconectem da realidade prática. Possivelmente, levar em consideração
as consequências das suas decisões não é uma realidade recente na
Suprema Corte, mas isto deve ser objeto de uma pesquisa histórica
e jurisprudencial mais aprofundada, a qual se propõe como agenda
futura e quiçá a outros pesquisadores.
Enfim, toda essa situação conduz a uma máxima de Antoine de
Sain-Exupéry, exposta em sua obra O pequeno príncipe: “A autoridade
repousa sobre a razão.” Certamente, uma decisão que determinasse
que o sol se pusesse em um horário inadequado por mais fundamentos que encontrasse padeceria de razão por ser desconectada da própria natureza das coisas. Esta é a linha da pragmática jurídica, ou seja,
aliar o conhecimento jurídico a de outros campos do conhecimento
humano, a fim de construir decisões jurídicas mais eficientes e quiçá
efetivas para sociedade.
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de 2007, admitida com status de emenda constitucional, nos termos do art. 5º, § 3º, da Constituição da
República. Promulgada pelo Decreto n. 6.949/09, a Convenção, em seu art. 1º, ostenta o propósito de ’(...)
promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente’,
garantindo, ainda, em seus arts. 5º e 28, tratamento isonômico e proteção da pessoa com deficiência,
inclusive na seara previdenciária. VII – A 1ª Seção desta Corte, em mais de uma oportunidade, prestigiou
os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia com vista a iluminar e desvendar a adequada interpretação de dispositivos legais (REsp n. 1.355.052/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de
05.11.2015 e do REsp n. 1.411.258/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.02.2018, ambos
submetidos ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973). VIII – A aplicação do benefício
às demais modalidades de aposentadoria independe da prévia indicação da fonte de custeio porquanto
o “auxílio-acompanhante” não consta no rol do art. 18 da Lei n. 8.213/91, o qual elenca os benefícios e
serviços devidos aos segurados do Regime Geral de Previdência Social e seus dependentes. IX – Diante
de tal quadro, impõe-se a extensão do ’auxílio- [a]companhante’ a todos os aposentados que, inválidos,
comprovem a necessidade de ajuda permanente de outra pessoa, independentemente do fato gerador
da aposentadoria. X – Tese jurídica firmada: "Comprovadas a invalidez e a necessidade de assistência
permanente de terceiro, é devido o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no art. 45 da Lei
n. 8.213/91, a todos os aposentados pelo RGPS, independentemente da modalidade de aposentadoria.”
XI – Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036
e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). XII – Recurso Especial do INSS improvido.”
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8
O SISTEMA JUSNATURALISTA DE
JOHN FINNIS COMO LEGITIMADOR DE
VALORES MORAIS FEMINISTAS

Lia Vidigal Maia
Marcel de Santa Brígida Bittencourt

1. Introdução
O presente artigo analisará, sob a perspectiva jusnaturalista defendida por John Finnis a respeito de valores morais, como o direito
poderá ser criado e aplicado sob a perspectiva feminista que defende
a igualdade de gênero, derrubado valores patriarcais arraigados em
nosso ordenamento jurídico.
O ordenamento jurídico foi construído ao longo do tempo por
legisladores homens, sem considerar os anseios femininos e principalmente, que homens e mulheres são portadores de direitos e obrigações iguais.
Ao longo do tempo, a simples equiparação de Direitos que os homens já tinham para as mulheres foi construída com severos embates,
contudo, o ordenamento jurídico hoje, ainda é o resultado da produção legislativa masculina.
A indagação principal seria de que maneira é possível analisar o
direito sob uma perspectiva feminista utilizando-se da teoria jusnaturalista desenvolvida por John Finnis, considerando os valores morais
no ordenamento jurídico.
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Visando responder tal pergunta, o trabalho, analisarás as contribuições da moral como requisito de validade das normas positivadas,
bem como os critérios que o referido autor adota para tal uso, bem
como as críticas que tal teoria sofre.
Em seguida, será demonstrado o estudo da epistemologia feminista, que nada mais é, de forma simplificada, do que o estudo do
conhecimento científico, analisando todo a metodologia por trás do
conhecimento. Falar em epistemologia feminista é analisar o saber
científico sob a ótica das mulheres e dos valores feministas.
É, portanto, uma nova forma de saber e produzir conhecimento,
dessa vez feito por mulheres.
Ao fim, será feito o cotejo dos pontos acima, demonstrando como
o sistema jurídico brasileiro ainda é preso aos valores patriarcais, seja
pela falta de representativa feminina no parlamento, que acaba por
permitir a manutenção de tal modelo, e, principalmente, se adotando
o modelo proposto por Finnis, o ordenamento seria justo e adequado
aos valores feministas e se haveria a legitimidade e justiça do mesmo.

2. Os valores morais na teoria jusnaturalista de John Finnis
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A teoria de John Finnis surge dentro do contexto dominado pelas
teorias positivistas, que sempre foram marcadas pela preocupação da
legitimidade do Direito através de uma norma de validade, notadamente com a separação entre o Direito e a Moral.
Conforme Neiva e Pinheiro, Finnis foi o “responsável por resgatar o jusnaturalismo e o inserir novamente nas discussões acadêmicas do meio analítico anglo-saxão” e “dedicou diversos textos ao que
entendia serem os erros metodológicos do positivismo metodológi-

co, em especial sua insistência na neutralidade moral da teoria do
direito”. Destaque-se que, conforme os referidos autores, a crítica de
John Finnis se “dirige a metodologia positivistas, e não à tese positivista acerca dos critérios de validade jurídica” (NEIVA e PINHEIRO,
2020, p.12).
Ou seja, a retorno do Jusnaturalismo, conforme Pinheiro e Souza consiste nem buscar uma resposta ao positivismo jurídico, como
forma, inclusive como de ser seu critério de validade, de a lei natural
ser a validade da lei positiva, vez que, se não o for assim, sem comprometer a sua validade, notadamente a sua justeza, e, caso não desempenhe tal função, o esforço da teoria e todos os debates envoltos as
ela, não servirão, mas tão somente como uma forma de continuação,
limitando-se os debates e temas apenas como uma contribuição para
a filosofia politica e moral, não servindo para maiores contribuições à
filosofia do Direito. (PINHEIRO E SOUZA, 2020, p.62).
Ao abordar as teorias dos Direito Natural, Finnis desta que os
principais textos clássicos e até mesmo os contemporâneos que abordam a matéria, tratam a lei como um problema moral, mas as entendem como algo um instrumento extremamente indispensável ao bem,
mas que também pode ser um instrumento para realizar o mal. A
forma do uso vai muito de como foi feita, devendo ser feita de forma
vigilante, firme e boa, pelo reconhecimento e realização dos deveres
morais, tanto em sua configuração procedimental, quanto da sua aplicação. Conforme o referido autor, todas as teorias do jusnaturalismo
entendem que a Lei com um remédio contra os males, e que a ausência de leis geraria a anarquia e o uso inequado abriria as portas para
a tirania, que nada mais é do que a “a cooptação da lei como máscara
para decisões fundamentalmente não jurídicas dispostas em forma de
lei e legalidade” (FINNIS, 2007, p.88).
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A intenção do uso da palavra “natural”, conforme FINNIS (2007,
p.90), é “‘da razão’, como em ‘a lei da razão’ ou ‘as exigências da razão’”.
Citando Tomás de Aquino, o “natural” seria aquilo que “é particularmente claro e explícito no sentido de que, neste contexto, ‘natural’
é o predicado de algo (...) apenas, quando e porque, aquilo do que é
predicado está conforme a razão, a razão prática ou as exigências da
razoabilidade prática (...)”.
Ou seja, a teoria do Direito Natural visa fundamentar a norma em
uma razão prática, dentro de um raciocino prático. Dentro desse papel, a moral assume grande importância. Conforme Pinheiro e Santos,
Finnis apresenta relação de princípios categorizado em três classes
de princípios: (1) os princípios básicos de razão prática, que significa
que o bem é para ser feito e perseguido e o mal é para ser evitado, e
que os bens humanos básicos, quais sejam, I) vida, II) conhecimento,
III) jogo, IV) experiência estética, V) sociabilidade, VI) razoabilidade
prática e VII) religião, que são bens a serem realizados por todos; (2)
os requisitos de razoabilidade prática, que seriam nove critérios, a seguir explicitados e as (3) as normas morais.
Os requisitos da razoabilidade prática seriam as ferramentas
para a busca pelos demais bens humanos. Finnis os relacionam como:
1) Plano coerente/racional de vida;

2) Sem preferência arbitrária por valores;

3) Sem preferência arbitrária para pessoas (regra de ouro);
4) Desprendimento (ligado ao primeiro);
5) Compromisso (ligado ao primeiro);

6) Atenção às consequências e à eficária;

7) Respeito por cada valor básico em cada ato;
8) Requisitos do bem comum;
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9) Seguir os ditames da própria consciência.

Sobre as normas morais, a escolha deve o qual se preenche os requisitos acima, tanto o de realizar o bem e não realizar o mal, seguir as
ferramentas da razoabilidade prática, sempre tomando decisões que
se busque a concretização dos bens humanos básicos, que todo e qualquer ser humano deve buscar a escolha daquelas, e somente aquelas
possibilidades que visem o bem, cujo querer é compatível com uma
vontade orientada à realização de todas as pessoas humanas, ou seja,
a humanidade, em todos os bens humanos básicos, perseguindo o ideal da realização humana integral (PINHEIRO E SOUZA, 2020, p.122).
Em sentindo complementar, porém algumas divergências, temos
na explicação de Jean Carlos Dias, que:
A estratégia de Finnis ao desenvolver sua teoria foi estruturar de forma
complementar dois aspectos, que, em rigor, dão sustentação a uma concep-

ção que pretende se apresentar como uma possível fundamentação moral
capaz de operar no plano da justificação da norma jurídica.

Para tanto, o autor formula a teoria, primeiramente, a partir de um sistema

valorativo em função do conceito de florescimento humano e, na sequência, apresenta uma metodologia para formulação dos juízos morais. (DIAS,
2019, p.127/128)

A primeira parte da teoria, baseado no florescimento humano,
consiste no que Finnis chama de bens básicos, que correspondem ao
aspecto valorativo da teoria, servindo como fundamentos para os juízos morais, sendo os mesmos são auto evidentes, vez que são “essencialmente independentes de qualquer demonstração”.
Portanto, conforme Dias (2019) depreende-se que os bens básicos guiam os fundamentos para valoração de juízos morais com vistas
a atingir o florescimento humano, que nada mais é do que o bem-estar
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geral e realização plena das potencialidades humanas. Tais bens básicos, também chamados de princípios, são universais e independem
de qualquer demonstração que não seja a sua compatibilidade com o
florescimento humano.
No tocante ao critério metodológico, aplicam-se as nove ferramentas utilizadas para dentro da razoabilidade prática, ao norte demonstradas. Conforme Dias,
Quando uma situação concreta demanda um juízo moral, a aplicação dos

nove requisitos da razão prática produzirá, segundo Finnis, uma decisão ra-

zoável. É nesse sentido que aponta: “tal cadeia de raciocínio não será encon-

trada na superfície de todo o discurso moral, este capítulo e o ultimo fora
investigações não da superfície mas da estrutura profunda do pensamento
prático – mais particularmente, do pensamento moral”. (DIAS, 2019, p.138)

A teoria do Direito Natural, sustentada por John Finnis busca,
portanto, o encontro da relação entre a Moral e o Direito, como forma
de buscar um fundamento para as leis positivadas, no aspecto que as
mesmas devem ser validadas com base nos critérios dos bens básicos.
Ao adotar tais critérios, a teoria encontra balizas para oferecer
segurança ao sistema, vez que se tem claro de onde se partirá o julgamento, bem como serve como defesa para as criticas dos positivistas, notadamente aquelas em que se busca isolar ao máximo o Direito,
como ciência hermética, desprovida de qualquer valoração moral. Sobre tal questão, Jean Carlos Dias:
O refluxo [a moral de volta do Direito] que a teoria de Finnis representa
implica na recolocação do tema, ao ponto que postula a reinserção das discussões morais no campo do Direito e, sobretudo, forçando a reestruturação do debate a partir da constatação de que contém, além de exposições
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a respeito dos valores morais, também, um método: razoabilidade prática.

Esse ponto é central, porque a teoria permite a construção de juízos morais
metodologicamente fundados nos bens básicos, que reduzem a indeterminação temida pelos positivistas e revelam uma conexão lógica com os fundamentos e instituições operadoras do direito positivo. (DIAS, 2019, p.140)

Percebe-se que a teoria jusnaturalista de Finnis permite a fundamentação da norma positiva com critérios morais, permitindo aos
operadores estabelecem balizas para a criação ou alteração de normas com base em valores universais, consagrando sempre a preocupação de realizar o bem, com preocupação com toda a humanidade,
enquanto portadora de direitos iguais e universais.

3. A epistemologia feminista
o que defendem as teorias feministas
Após a análise da teoria do direito natural em John Finnis feita no
tópico anterior, antes de adentrar ao mérito do presente artigo, faz-se
necessário analisar a epistemologia feminista e os valores defendidos
pelo movimento feminista pujante no mundo nos temos atuais.
O estudo da epistemologia nada mais é, de forma simplificada,
do que o estudo do conhecimento científico, analisando toda a metodologia por trás do conhecimento. Falar em epistemologia feminista
é analisar o saber científico sob a ótica das mulheres e dos valores
feministas. É, portanto, uma nova forma de saber e produzir conhecimento, dessa vez feito por mulheres e que, nas palavras de Margareth
Rago, seria:
uma forma específica de redução do conhecimento que traz a marca espe-

cífica feminina, tendencialmente libertária, emancipadora (...). As mulheres
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entram no espaço público e nos espaços do saber, transformando inevita-

velmente esses campos, recolocando as questões, questionando, colocando
novas questões, transformando radicalmente. Sem dúvida alguma, há um

aporte feminino/ista específico, diferenciador, energizante, libertário, que
rompe com um enquadramento conceitual normativo. (RAGO, 2006, p.31)
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Neste artigo científico, conforme já mencionado, uma vez que se
objetiva analisar a teoria do jusnaturalismo contemporâneo sob a ótica do saber e da epistemologia feminista, faz-se mais do que necessário tecer breves comentários acerca do que seria o feminismo e suas
principais bandeiras.
Causa estranheza definir o termo feminismo como movimento
político e ideológico no singular, dada pluralidade de reinvindicações
e movimentos sociais que se uniram ou surgiram a partir dos ideais
por ele defendido. Não por outro motivo, o feminismo é considerado
um dos maiores movimentos políticos dos séculos XX e XXI.
A expressão “feminismo” foi cunhada primeiramente pelo Francês Charles Fourier (féminisme), em 1837, o qual expressava o movimento que lutava pela igualdade social, econômica e legal entre os
sexos (MCCANN et al, 2019). Entretanto, a ideia de igualdade entre
homens e mulheres já era difundida desde o século 18, como se pode
observar pelos trabalhos de autoras como Mary Astell e Mary Wollstonecraft. Cite-se, ainda, a “Declaração dos Direitos das Mulheres e das
Cidadãs” (GOUGES, 1791) escrita por Olympe de Gouges em 1791, a
qual defendia que o sexo feminino deveria ter os mesmos direitos do
homem cidadão.
A obra “Reinvindicação dos Direitos das Mulheres”, de Mary
Wollstonecraft, teve fundamental importância para retratar a visão
que pensadores e filósofos da época tinham sobre o sexo feminino,

que como os demais homens da sociedade da época, “parecem empregar a razão para justificar preconceitos” (WOLLSTONECRAFT, 2016,
p.32).
Ao citar Rosseau, afirma que, para o filósofo francês, a mulher não
deveria ser independente, e que deveria “ser governada pelo temor
de exercitar sua astúcia natural e feita uma escrava” (WOLLSTONECRAFT, 2016, p.46). David Hume, nas palavras da autora, enxerga o
sexo feminino como não dotado de virtude, mas colocam a mulher em
um pretenso pedestal de onde exerceria sua soberania por conta de
sua fragilidade (WOLLSTONECRAFT, 2016, p.80-81).
Percebe-se, portanto, que os valores como a moral, a virtude humana e a razão não se estendiam às mulheres da época, uma vez que estas
eram relegadas ao papel de subserviência total, e apenas eram moralmente valoradas quando ocupavam o papel de filha, esposa ou mãe,
sempre em obediência à figura masculina (WOLLSTONECRAFT, 2016).
O legado de Wollstonecraft para o feminismo é demasiadamente
importante, uma vez que, mais de um século depois, as ideias propagadas pela autora darão ensejo ao que a doutrina classifica como
primeira onda do feminismo, iniciada no século XXIX nos Estados
Unidos, conjuntamente com o movimento abolicionista e na Europa,
e Américas, reivindicando como pauta principal o sufrágio feminino.
Após a primeira, seguiu-se a segunda onda entre as décadas de 1960
e 1980 que objetivava fundamentalmente a libertação do sexo feminino, influenciada pelas ideias de Simone de Beauvoir (VIDIGAL, 2020).
Neste momento, mais precisamente a partir da década de 1980,
as mulheres negras adentram ao movimento feminista, com pautas e
reinvindicações próprias, antes excluídas pelas feministas brancas. Na
década de 1990, tem-se o início da terceira onda feminista, surgida a
partir da necessidade de se reconhecerem novas demandas feminis-
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tas para abarcar questões não mais apenas de gênero, mas de raça,
classe, etnia etc. (VIDIGAL, 2020).
Aí reside a afirmação de que o movimento feminista engloba dentro de si vários movimentos sociais e políticos próprios, cada um com
suas características peculiares. No entanto, é possível observar que
todas nascem do ponto de observação da mulher e da opressão que
o sexo feminino vem sofrendo ao longo da história. Mas, se tivermos
que definir um ponto de convergência entre todas as correntes feministas existentes, pode-se afirmar com certo grau de confiança de que
as correntes feministas buscam eliminar todas as formas de opressão
causadas pelo sistema patriarcal.
Sobre o tema, Márcia Tiburi defende que o feminismo pode ser
traduzido como o desejo por democracia radical (TIBURI, 2020, p.12),
que se preocupa com a luta pelos direitos não apenas das mulheres,
mas da coletividade que sofrem com as amarras impostas pelo patriarcado. O patriarcado, por sua vez, se afigura como sistema que
reforça as diferenças entre sexo masculino e feminino, exaltando a superioridade do homem baseada na opressão às mulheres e tudo que é
tido como feminino. Tal sistema está presente de todas as formas em
nossa sociedade: na cultura, na economia, enraizado nas instituições.
Não por outro motivo, a luta feminista é, acima de tudo, dirigida à desconstrução do patriarcado (TIBURI, 2020, p.26-27).
Com a evolução do feminismo enquanto movimento político, verifica-se expressiva evolução do direito das mulheres, da forma como
o sexo feminino é visto perante a sociedade e dos papéis que o fator
gênero desempenham na comunidade.
Em brevíssima síntese, é possível analisar que, muito antes de se
conceber a expressão feminismo, o estudo de civilizações antigas já
demonstra que mulheres eram relegas ao espaço privado do lar, sem

qualquer direito de participar da vida pública, restrito ao homem
(ARENDT, 2007). Não obstante a mulher conseguir, em partes, se livrar dos grilhões que a confinavam ao espaço privado do lar, obtendo
gradativamente ao longo de séculos o direito de participar da vida em
sociedade, conquista de direitos políticos e direito de propriedade, o
gênero feminino sempre foi visto ao longo da história como inferior e
subordinado ao sexo masculino.
E, quanto mais a luta feminista se expande, à medida que novos
direitos são conquistados à duras penas, mais fortalecido e abrangente o movimento se torna, adentrando em espaços, instituições e ideais
antes considerados imutáveis na ótica social.
E, por óbvio que tal ampliação do estudo do feminismo e as diferentes lutas que o movimento engloba deram azo a criação de várias correntes sobre o próprio movimento. Não obstante a doutrina feminista
elencar inúmeras e divergentes correntes feministas, no presente artigo nos filiaremos à classificação feita pelos autores Alessandro Baratta
(BARATTA, 1999), ao analisar as correntes de pensamento feministas.
A teoria de Baratta é analisada a partir de estudos de gênero feito
por teóricas feministas do direito Sandra Harding, Frances Olsen e Carol Smart e classifica três correntes feministas principais, quais sejam:
feminismo liberal, feminismo radical e feminismo pós-moderno.
Iniciemos pela teoria liberal, também chamada de empirismo feminista, que, nas palavras de Vidigal
Pauta-se na ideia de que a desigualdade entre homens e mulheres pode ser
corrigida por uma aplicação mais igualitária das leis já existentes, podendo-se realizar “discriminações positivas” ou “ações afirmativas” para reequilibrar, temporariamente, eventuais desigualdades. Assim, acredita em

uma ideologia de direitos iguais, mas sem questionar o direito dominante,
principal fator de críticas dessa corrente. (VIDIGAL, 2020, p.42)
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Em contraponto ao feminismo liberal, tem-se o feminismo radical
ou ponto de vista feminista, que acredita que a opressão sofrida pelo
sexo feminino só poderá ser derrubada através da luta política radical
e através da supremacia do conhecimento das mulheres que seria superior ao masculino, por estarem alheias ao sistema. No entanto, esta
posição também é criticada, uma vez que se vale de um único ponto
de vista feminino, sem considerar fatores de interseccionalidade (VIDIGAL, 2020).
A terceira corrente, surgida a partir da crítica ao feminismo radical se denomina feminismo pós-modernista, ou feminismo socialista,
o qual defende a ideia de desconstrução do fator gênero e sexo para
construir uma subjetividade humana neutra, livre das amarras determinadas pela polaridade de gênero no discurso, que, novamente
utilizando-se das palavras de Vidigal, visa “‘reconstruir’ uma subjetividade humana ou andrógina, portadora das qualidades e valores que
foram separados e contrapostos na criação social dos gêneros e uma
ciência natural e social que se utilize da ética da responsabilidade no
método de pesquisa” (VIDIGAL, 2020, p.44).
Passar-se-á, agora, ao estudo de como essas teorias feministas se
encaixam ao direito, a partir da análise do sistema positivista e se o
mesmo precisa ser modificado ou complementado para que possa refletir as pautas e anseios defendidos pelo feminismo.
Importante frisar que, para as ideias a serem debatidas no presente artigo, adotar-se-á a teoria feminista liberal, uma vez que não
as questões aqui propostas não se tratam de descontruir o sistema
jurídico existente e positivado, mas sim fazer uma nova leitura do ordenamento jurídico através da ideia de jusnaturalismo finnisiano.
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4. Análise do ordenamento jurídico brasileiro
à luz da moralidade feminista
É cediço que o sistema patriarcal se faz presente em todas as instituições e seguimentos da sociedade, portanto não poderia ser diferente com o direito. E de outra forma não poderia ser, uma vez que as
instituições que criam e aplicam o direito são em sua maioria, ocupadas por homens das classes dominantes da sociedade (sobretudo
brancos, de classe alta e heterossexuais).
No tocante à esfera política, a sub-representação feminina advém,
por óbvio, da exclusão histórica das mulheres da esfera pública e da
vida da comunidade, o que “fez com que seus interesses não fossem
defendidos na esfera política ante à falta de representatividade, ensejando o silenciamento de seus interesses, de forma que as visões que
se consolidaram a partir da posição distante das mulheres, são desprovidas de marcas de gênero” (MIGUEL; BIROLI, 2014, p.14).
Tal segregação reverbera no mundo inteiro. De acordo com
relatório feito pela ONU Mulheres, em conjunto com a Entidade
das Nações Unidas para Igualdade de Gênero e Empoderamento
Feminino em 2020, as mulheres só figuram como líder de estado
ou líder de governo em 6,6% e 6,2%, respectivamente. No parlamento, mulheres só ocupam 24.9% das cadeiras, dados que deixam
latente a sub-representação feminina nos poderes estatais em todos os países (UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALITY
AND THE EMPOWERMENT OF WOMEN; INTER-PARLIAMENTARY
UNION, 2020).
Conforme Olsen:
Se identifica el derecho con los lados jerárquicamente superiores y “masculinos” de los dualismos. Aunque la “justicia” sea representada como una
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mujer, según la ideología dominante el derecho es masculino y no femeni-

no. Se supone que el derecho es racional, objetivo, abstracto y universal,
tal como los hombres se consideran a sí mismos. Por el contrario, se supo-

ne que el derecho no es irracional, subjetivo o personalizado, tal como los
hombres consideran que son las mujeres. (OLSEN, 1990, p.3)

242 |

Portanto, em um direito dominado por homens, não é forçoso
concluir que as normas que advém dessas instituições sejam estejam
contaminadas pelos valores morais de machismo e superioridade
masculina. No entanto, as teóricas feministas divergem acerca da forma como o direito legitima o sistema patriarcal.
Carol Smart (SMART, 2020) define que o direito pode ser visto
como masculino, sexista ou gendrado, e se detém analisar cada um
dos pontos de vista separadamente.
Segundo a autora, aqueles que encaram o direito como “masculino”, o fazem a partir da observação de um fato incontroverso: a
maioria dos juristas, legisladores e advogados são do sexo masculino.
Tal constatação empírica demonstra a conexão de tais ocupações com
masculinidade ou virilidade. Assim, ao citar MacKinnon, Smart afirma
que os ideais de objetividade e neutralidade, celebrados no direito, são,
na verdade, valores masculinos que passaram a ser considerados universais (SMART, 2020, p.1.424).
A percepção de que o direito é sexista entende que o sistema jurídico pode ser utilizado como forma de correção da visão que se tem
da mulher na sociedade, que não obstante ser tão competente e racional quanto o homem, sempre foi considerada como incompetente e
irracional. Assim, o direito sofreria de um problema de percepção, que
pode e deve ser corrigido para que toda a sociedade seja tratada com
igualdade (SMART, 2020).

Enquanto os dois entendimentos acima esposados se complementem, a visão de que o direito é gendrado, a qual Smart se filia, não se preocupa em discutir o gênero ou sexo do direito, mas sim de responder
ao questionamento de como o fator gênero se relaciona com o direito
e como o direito age para reproduzir o gênero. Para a autora, o pensamento de direito gendrado busca romper com a intenção de tornar o
direito um sistema neutro em relação ao gênero, tornando-o meio reprodutor de diferenças de gênero e polarizações (SMART, 2020).
Contudo, independente da forma que se entenda o direito, é fato
consolidado na doutrina feminista de que o sistema jurídico positivista como conhecemos e o aplicamos reforça a desigualdade de gênero e se afigura como meio de repressão ao sexo feminino, por estar
carregado de valores patriarcais. E é precisamente neste ponto que
se cruza com a teoria contemporânea de direito natural descrita por
John Finnis.
Finnis acredita que o ideal normativo decorre da razoabilidade
prática, esta pensada como bem humano básico e cuja realização adequada, que nada mais seria que a própria virtude, decorreria na justiça política, a partir de instituições de direito positivo que assegurem
o bem comum, sendo entendido este como o horizonte de realização
dos planos individuais de vida, que nada mais são, que os meios pacíficos de convivência social, de forma segura e equilibrada, sempre
baseada em direitos morais (humanos ou naturais-racionais) (NEIVA,
2019, p.242).
Ademais, como apontado por Finnis, é consenso dentre os direitos naturais que a função da lei é promover o bem e não o mal e que
deve ser boa, justa e firme, como forma de desenvolvimento da humanidade e que a mesma deve servir para tais valores, e nunca para
o mal. Vejamos:
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Os principais textos clássicos e contemporâneos da teoria do direito natural
tratam a lei como moralmente problemática, entendendo-a como um instrumento normalmente indispensável do grande bem, mas algo que prontamente pode se tornar um instrumento de grande mal. A menos que seus

autores a façam boa, firme e vigilantemente, pelo reconhecimento e reali-

zação de seus deveres morais, tanto configurando o conteúdo de suas leis

e princípios, quanto dos procedimentos e instituições, pelo que eles fazem
e administram. Todas as teorias do direito natural entendem a lei como um
remédio contra grandes males, de um lado se teria a anarquia (ausência de

lei), e de outro lado a tirania. E uma das formas características da tirania é a
cooptação da lei como máscara para decisões fundamentalmente não jurídicas dispostas em forma de lei e legalidade. (FINNIS, 2007, p.88)
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É imperioso que para se tratar de qualquer modelo de sociedade
justa e seu correspondente modelo de Justiça, há a necessidade de se
buscar um modelo jurídico em que ocorra igualdade material entre homens e mulheres, com a desconstrução do modelo jurídico gendrado.
SGARBI, ao analisar a teoria do direito natural de John Finnis, afirma que os bens comuns citados pelo jusnaturalista são considerados
os bens básicos que tendem a favorecer cada indivíduo a desenvolver
as formas básicas em sua esfera na comunidade. Nesses termos, o ‘bem-comum’ passa a ser o ‘objeto de toda a justiça’ (SGARBI, 2007, p.683).
Acerca da justiça, o autor a associa à razoabilidade prática, considerando que a vida em comunidade deve primar pela intersubjetividade, dever e igualdade.
SGARBI segue na análise da teoria Finnisiana afirmando que, para
Finnis, direito natural e direitos humanos são tidos como sinônimos,
pois os direitos humanos cumprem as exigências da razoabilidade
prática por expressarem valores de justiça. Noutras palavras, atuar se-

gundo a razoabilidade prática que propõe o jusnaturalista é atuar com
justiça para salvaguardar os direitos humanos (SGARBI, 2007, p.684).
Continuando com os autores Pinheiro e Neiva, sobre a teoria do
justiça,
De outra parte, para fazê-lo, ele depende do horizonte de liberdade, segu-

rança, direitos e justiça propiciado pelo bem comum. Uma sociedade total-

mente desarrazoada, que não respeitasse as exigências mínimas de justiça

que são os direitos humanos, impediria a razoabilidade prática individual,
na consecução de um plano razoável de vida, isto é, um plano que integre o
bem comum na sua ação individual. (NEIVA, 2019, p.243)

Para se buscar sociedade, é necessário que haja a devida realização dos bens humanos básicos, que nada mais é do que a moral e o
bem comum. Vejamos a ideia de Finnis, citada pelos professores Haroldo Neiva e Victor Pinheiro:

Na realização dos bens humanos básicos, cada agente moral se vale do
bem da razoabilidade para constituir um plano individual de vida, que é a

moralidade da eleição de objetivos de vida e hierarquias de bens. Pré-mo-

rais, os bens são incomensuráveis entre si. Cabe a cada um estabelecer as
suas prioridades existenciais, conforme seu plano de vida. A moralidade é

o resultado da atuação da razoabilidade prática, em atenção aos seus requisitos fundamentais, que estruturam a conduta autodirigida do agente.
(FINNIS, 2007, p.128)

O bem humano básico da razoabilidade prática, que a tradição clássica de-

nomina virtude da prudência, estrutura a nossa busca dos bens a partir dos
seguintes requisitos: 1. plano coerente de vida; 2. sem preferências arbitrárias por valores; 3. sem preferências arbitrárias por pessoas; 4. desprendimento e compromisso; 5. relevância limitada das consequências; 6. respei-
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to por cada valor básico em cada ato; 7. as demandas do bem comum; 8.

seguir os ditames da própria consciência. (FINNIS, 2007, p.105-127), apud
(NEIVA, 2019, p.252)
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Dessa forma, resta claro que a aplicação dos bens comuns através
da utilização da razão prática ao sistema positivista se justifica para
prevalência dos direitos humanos, protegendo a sociedade de leis injustas ou imorais, e até na orientação da aplicação da lei e de decisões
judiciais.
O caso central da autoridade, confirme Finnis, do direito é considerar a obrigação legal como obrigação moral, uma exigência premente da justiça e do bem comum. Moral, conforme os autores que
estudam Finnis, significa algo razoável do ponto de vista prático.
Nesta quadra, a expressão razoabilidade prática indica, portanto,
razoabilidade moral. Ou seja, moralidade é o resultado do equacionamento dos bens humanos básicos na constituição de um plano
de vida individual e tal plano é arquitetado a partir dos requisitos
da razoabilidade prática, que são o modo como os homens dotados
de razoabilidade prática ordenam a sua ação consoante os fins que
priorizam na sua vida (PINHEIRO E NEIVA, 2019, p.253).
Assim, as correntes feministas, que postulam acima de tudo pela
igualdade de tratamento e fim da opressão de gênero, raça, classe,
sexo, etnia e demais formas de preconceito, poderiam beneficiar-se
da leitura Finnisiana do direito para lutar contra o direito patriarcal,
que se consolida como leis criadas e aplicadas em sua maioria por homens, para homens, promovendo a diferenciação de tratamento entre
os sexos.
O próprio Finnis, ao discorrer sobre sua teoria jusnaturalista,
admite que o direito positivo não é neutro, e por essa razão preten-

de, através dos valores morais através da razão prática. Dias, ao analisar a teoria finnisiana dispõe que

As teorias positivistas – em especial, Kelsen – procuraram imunizar o direito em relação ao debate moral (...)

A linha de ataque de Finnis a essa estratégia adota duas vertentes: a pri-

meira, descaracterizar a neutralidade do teórico de modo a sugerir que
as descrições supostamente isentas, na verdade, transportam concepções morais ocultas que nunca são efetivamente tratadas e debatidas;

a segunda, partindo de uma caracterização do direito natural como manifestação da razão prática voltada para o bem humano. (DIAS, 2019,
p.125)

Ou seja, a Lei deve buscar de servir de meio para o florescimento
da humanidade, devendo servir como algo bom, justo e firme, para
que seja considerada válida. Ao se analisar o critério da razoabilidade prática, relembre-se que há a determinação para que não haja
qualquer preferência arbitrária entre as pessoas, não podendo um
ordenamento jurídico refletir tal conduta. Também deve ser destaco
o critério do respeito ao valor básico de cada ato, como forma de mitigação ações de cunho majoritário e autoritário. Vejamos Haroldo
Neiva e Victor Pinheiro:
A razoabilidade prática tem uma dimensão pública e social, que é medida pela existência da autoridade do direito, que assegura o bem comum.

Ora, não é arrazoado, nem do ponto de vista moral, nem jurídico, dei-

xar-se vencer por paixões egoístas e impedir o florescimento humano
das outras pessoas, igualmente dotadas de razoabilidade prática para

estabelecerem suas prioridades morais num plano de vida. (NEIVA,
2019, p.253)
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A proposta de Finnis serve como importante argumento para
combater a moral que se faz presente de modo velado dentro do positivismo, servindo como baliza para a demonstração de sua existência e servindo para o seu apropriado uso. Tais característica são
fundamentais em um sistema positivista como nosso, que ao longo
do tempo tem servido como forma de legitimação dos poderes patriarcais.
Ou seja, a teoria jurídico-política de Finnis visa a explicar a autoridade do direito positivo, a partir da normatividade da razão prática,
de modo que reconhece o bem comum em consonância com o princípio moral mais básico, o da realização humana integral e universal, ou
seja, o reconhecimento dos Direitos Humanos e a eliminação de desigualdades, isto é, a acessibilidade de todos os bens humanos básicos a
todas as pessoas (NEIVA, 2019, p.255).
Logo, há a necessidade de se assegurar tal igualdade, vez que se
está falando de assegurar um bem comum básico, relacionado ao desenvolvimento humano, notadamente as exigências de Justiça, para
que o Direito deixe de ser gendrado e passe a ser um caminho efetivo
para a Justiça.
E é exatamente aí que reside a convergência da teoria Finnisiana
com os ideais morais feministas, pois a opressão de gênero como meio
de reprodução de várias formas de violência e discriminação contra o
sexo feminino é totalmente incompatível com a razoabilidade prática,
o bem comum e o florescimento humano.
Isso porque, a razoabilidade prática como método de justiça e de
promoção do bem comum serve de diretriz de aplicação para os direitos humanos, tidos, como visto acima, como sinônimos do bem comum.
E qualquer forma de discriminação e opressão é totalmente incompatível com os direitos humanos e o bem comum, na medida em que as mu-

lheres são tolhidas em sua liberdade e em sua igualdade diariamente
pelo sistema patriarcal, por questões de raça, sexo, e classe.
Assim, tem-se que a busca pelo florescimento humano pregada
pelo jusnaturalismo de Finnis pode perfeitamente servir de base na
busca pela emancipação feminina e a efetivação da igualdade material
entre os sexos, devendo ser o norte na leitura e aplicação do direito
aos caos concretos.

5. Considerações finais
Durante anos, firmou-se o entendimento de que as teorias jusnaturalistas eram defasadas e em completa dissintonia com os dias
atuais por defenderem valores conservadores e ultrapassados. DIAS
ilustra bem a rejeição doutrinária à corrente jusnaturalista ao citar
Ronald Dworkin ao dizer que um rótulo, porém, é particularmente mal
visto: ninguém quer ser chamado de jusnaturalista (DIAS, 2019).
No entanto, a teoria jusnaturalista evoluiu, e notadamente com
o autor John Finnis, ganhou nova roupagem, se modernizou e trouxe
novos critérios de legitimação dos direitos naturais, não mais focados
no que o direito “deveria ser”, mas sim na razão, na promoção dos
bens básicos como legitimadores da lei positivada.
Viu-se que o jusnaturalismo de Finnis descreve o direito através
da utilização da razão prática que deve nortear o legislador e aplicador
do direito, com vistas a garantir o bem humano e possibilitar o que o
autor chama de florescimento humano, ligado à realização de todas as
potencialidades humanas e autorrealização. Os bens básicos são listados por Finnis como sendo a vida, o conhecimento, o jogo, a experiência estética, a sociabilidade, a razoabilidade prática e a religião.
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No tocante às teorias feministas, foi possível observar a expansão
significativa do movimento nos últimos séculos e notadamente nas
últimas décadas, o qual se ramifica em várias vertentes para abarcar
cada vez mais lutas e demandas de pessoas oprimidas pelo patriarcado. Apesar de breves os comentários, foi possível identificar as pautas
feministas pela igualdade de gênero, bem como as principais correntes teóricas feministas, de acordo com a classificação de BARATTA.
Após a análise em separado da teoria de Finnis e da epistemologia feminista, o presente artigo buscou interseccionar os conceitos e
mostrar quem de fato, o direito natural contemporâneo de John Finnis
se demonstra como alternativa válida ao sistema majoritariamente vigente no mundo, qual seja, o positivismo jurídico.
Isso se dá, conforme analisado, em razão do positivismo legitimar valores patriarcais responsáveis pela opressão feminina, uma vez
que o direito é feito e aplicado majoritariamente por homens e para
homens, promovendo a polarização entre os sexos, deixando transparecer o que o filósofo jusnaturalista diz quando afirma que o sistema
positivista não está isento de moral, mas sim está intrinsecamente envolvido em uma moralidade invisível, não discutida.
Dessa forma, uma vez que Finnis defende sua teoria de direito natural como meio para se alcançar a justiça, através da razão prática para
se assegurar os bens básicos, os quais o autor equipara aos direitos humanos, a teoria jusnaturalista certamente poderia ajudar a minimizar a
disparidade de gênero causada pelas leis vigentes, servindo de importante contraponto argumentativo quanto à suposta higidez moral.
Ao defender a razoabilidade, a teoria jusnaturalista pretende promover a releitura do direito com vistas ao bem comum, diretamente
ligado aos direitos humanos, como forma de se atingir o bem-estar
pleno e florescimento humano.

No caso das mulheres, este florescimento somente será alcançado
quando tiverem fim todas as formas de opressão de sexo, raça e classe,
que muitas vezes são criados e legitimados pelo direito positivado em
vista do seu caráter gendrado. Assim, a aplicação da teoria Finnisiana
certamente ajudará na promoção da equidade de gênero e emancipação feminina, permitindo que o direito dê tratamento mais igualitário
a homens e mulheres.
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9
A RELAÇÃO ENTRE DIREITO E MORAL
NA TEORIA NEOINSTITUCIONAL
DE NEIL MACCORMICK

Igor Fonseca de Moraes

1. Introdução
O escocês Donald Neil MacCormick (1941-2009), foi um filósofo
do direito, político e professor emérito de Direito Público e Direito
das Nações na Faculdade de Direito da Universidade de Edimburgo.
Também foi membro do parlamento do Reino Unido e do Parlamento
Europeu. Desenvolveu grande parte de seu estudo a partir da influência de H. L. Hart, a quem, inclusive, ele escreveu a biografia.
Pode-se afirmar que grande parte da contribuição de Neil MacCormick para a teoria do direito foi apresentada a partir de Institutions of law, a partir do ponto central de sua tese, qual seja, o Direito
entendido como uma ordem normativa institucional, cujas bases encontram-se intrinsecamente ligadas à realidade fática da sociedade e
de suas organizações sociais.
Em Institutions of law, Neil MacCormick busca descrever o direito
de forma conjugada com a realidade fática da sociedade, considerando na interpretação do que é direito: a sociedade, a ordem social, a organização social. E todos esses fatores desaguam num corpo material,
autônomo e dinâmico denominado de instituição.
A partir da apresentação de sua teoria do direito, o autor se insere
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no conhecido debate a respeito do liame entre Direito e Moral. Este é
o ponto central do presente trabalho.
O estudo possui considerável importância acadêmica, tendo em
vista o baixo número de trabalhos sobre o tema, principalmente com
enfoque na obra Institutions of law, na qual a análise, feita por MacCormick, acerca da tese da separação entre direito e moral é mais refinada.
A partir dessa apresentação contextual, coloca-se o seguinte problema: Neil MacCorimck, levando em consideração a construção de sua
teoria do direito como base, conseguiu superar as críticas direcionadas a
tese da separabilidade, aduzidas, principalmente, por Ronald Dworkin?
O objetivo geral do presente trabalho é propor, a partir de uma
pesquisa teórico-dedutiva, uma análise comparativa dos argumentos
de Ronald Dworkin e Neil MacCormick acerca da tese da separabilidade entre direito e moral.
Os objetivos específicos são: apresentar o contexto teórico do
Neoinstitucionalismo de Neil MacCormick; analisar a concepção de
direito como “ordem normativa institucional”; investigar as críticas
de Ronald Dworkin a tese da separabilidade; explorar os argumentos
levantados por MacCormick sobre a tese da separabilidade.
Para enfrentar os aspectos envolvidos no problema proposto, a
estrutura do trabalho contempla, na primeira seção, uma apresentação contextual da teoria institucional de MacCormick, que é essencial
para a compreensão das influências teóricas do autor, bem como para
situá-lo no debate da teoria do direito.
Na segunda seção, analisar-se-á a concepção de direito para o autor escocês, a fim de demonstrar a construção de sua teoria a partir do
conceito de ordem normativa institucional.
Na terceira seção, passar-se-á a realização de um cotejo analítico
dos argumentos apresentados por Dworkin em ataque à tese positi-

vista da separabilidade, bem como das reflexões de Neil MacCormick
sobre o tema do “Direito e Moral”.

2. Uma teoria do direito para além do positivismo
Antes de adentrar-se nos pormenores da teoria de Neil MacCormick se reputa necessário reforçar a ideia de que Maccormick não tratou somente sobre uma teoria da argumentação jurídica, mas, igualmente, lançou as bases de uma teoria do Direito, esta amplamente
influenciada por H.L. Hart, mas com traços marcantes de um resgate
da teoria institucional clássica, difundida no final do século XIX como
uma postura de reação ao positivismo clássico (FREITAS NETO, 2018).
O institucionalismo jurídico pode ser lido como um movimento
intelectual inaugurado no final do século XIX que, em uma disposição
geral, foi um contraponto importante em relação ao positivismo clássico, uma vez que o institucionalismo rejeita a concepção de Direito
como um simples conjunto abstrato de normas.
Nessa perspectiva, a doutrina institucionalista busca elucidar de
que modo os comportamentos sociais se interrelacionam com as normas jurídicas, colocando em um plano central a comunidade política
e as relações sociais como construtoras do próprio Direito que as regula. Este raciocínio é ponto fulcral na doutrina; a “lupa” se volta aqui
à coletividade, e não aos partícipes da comunidade individualmente
considerados.
Essa insurreição do institucionalismo clássico em desfavor da visão positivista do Direito (derivado, especialmente, da jurisprudência
dos conceitos), tem como precursores Maurice Hauriou (na França) e
Santi Romano (na Itália) (MASSIMO, 2010).
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O institucionalismo de Hauriou advoga que o Direito não deve
ser o resultado de uma interpretação puramente formal, ou seja, a interpretação literal da lei não deve ser hermética, neste sentido, isso
porque existem outras peças importantes para a concepção de Direito
além do texto legal (MASSIMO, 2010). Deve-se considerar, além do aspecto formal, a sociedade, a ordem social e a organização das relações
sociais na definição do Direito.
A análise do institucionalismo clássico é essencial para a compreensão de um ponto: o institucionalista é fatalmente um “anti-ceticista”, porque acredita da influência de institutos externos ao Direito. O
Direito, entendido institucionalmente, toma suas bases no fenômeno
social, antes da criação da própria norma.38
Diante da rota de pensamento aberta pelos institucionalistas
clássicos, MacCormick construiu uma retomada do institucionalismo
jurídico, tendo como “alvo de ataque” as teorias eminentemente formalistas do Direito.
O caminho intelectual de MacCormick mostra uma clara mudança de pensamento sobre o conceito e interpretação do Direito. O
autor não demonstrou qualquer amarra com pensamentos anteriormente defendidos por ele próprio. Pelo contrário, o teórico escocês
transformou e adaptou o seu discurso ao longo de sua carreira acadêmica, desenvolvendo uma visão mais crítica sobre o ordenamento
jurídico.
A construção acadêmica de MacCormick pode ser dividida em
três marcos. Inicialmente – sob a forte influência de seu professor H.
L. A. Hart –, o autor apresentou-se à comunidade jurídica com um trabalho cujo marco teórico estava eminentemente baseado no positivismo. Essa etapa termina no primórdio dos anos de 1980. A partir daí,
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38 Norma, aqui, no sentido de texto legal.

o professor começa a revisitar o seu marco positivista e, a partir de
1994, dá início a sua nova fase (ATIENZA, 2006).
Nesta segunda fase, MacCormick estreia uma negativa ao positivismo jurídico, principalmente no que se refere a interpretação do
Direito como um simples conjunto abstrato de normas. Essa mudança
de entendimento é apresentada – mormente – na obra Rhetoric and
the rule of law onde o autor passa a compreender o Direito como um
exercício social, balizado por valores e princípios jurídicos. Aqui, a
análise dedutiva do fenômeno jurídico, adotada por Hart, já não se
mostra completa para o escocês. O Direito é algo mais complexo, precipuamente quando se trata de casos difíceis. Neste marco, pode-se
afirmar que MacCormick se filia integralmente ao que se denomina
“pós-positivismo”.
No ano de 2007, com a publicação da obra Institutions of law, o
autor instaura o que pode ser chamado de terceiro (e último) marco
de sua doutrina. Trata-se do momento “neoinstitucionalista” de Neil
MacCormick. Este é exatamente o marco que mais interessa para os
fins do presente trabalho, visto que na obra Institutions of law o autor
lança as bases de sua teoria do direito.

3. O neoinstitucionalismo de MacCormick
Apresentadas as bases teóricas fundantes da teoria do direito de
Neil MacCormick, a ideia desta seção é analisar a concepção de direito para o autor. Para atingir essa finalidade, será necessário perpassar
pelos três conceitos principais de sua tese: i) norma; ii) instituição e iii)
ordem, para então, chegar ao entendimento de como o direito é descrito como uma “ordem normativa institucional” (MACCORMICK, 2007)
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Inicialmente, é necessário compreender que, para MacCormick, o
Direito pertence ao gênero “ordem normativa”, em particular à espécie “ordem normativa institucional” na qual o direito estatal (e aqui
entenda-se como direito de um Estado – o direito interno de um estado moderno) é uma das subespécies mais importantes,39 mas não a
única – existem outras, como direito internacional, direito canônico,
novas formas político-legais (v.g. União Europeia), direito das organizações de esportes (como a UEFA, FIFA) e os jogos que elas regulam.
Em linhas gerais, MacCormick defende a ideia de que o Direito,
entendido como “ordem normativa institucional”, deve estar necessariamente relacionado com os comportamentos sociais e as decisões
autorizadas (aqui no sentido de decisões oficiais, ou decisões proferidas por órgãos/agentes competentes). Neste sentido, portanto, o Direito deve ser compreendido como um fenômeno “positivo”.
Tal constatação não importa em uma filiação automática da tese
de MacComirck ao positivismo. Na verdade, evidencia a posição do
autor sobre a influência da moral. MacCormick rechaça a ideia de que
a moralidade exerça um papel central na determinação de obrigações
jurídicas. O papel da moral é impor certos limites ao que se pode reconhecer como direito, dentro do conceito de “ordem normativa institucional” (MACCORMICK, 2007).
Feita essa primeira contextualização, deve-se entender que a base
da teoria de Neil MacCormick está na compreensão de que o direito é
algo completamente inserido na realidade fática social, sendo, portanto, impensável que se analise o direito como um simples conjunto de
normas em abstrato, desatrelado da realidade.
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39 O Direito Estatal é considerado como a mais importante pelo autor porque é a mais coesa, concentrada e densa forma de institucionalização da ordem normativa – no direito estatal há um alto grau de
articulação autorizativa da ordem normativa, enquanto nos outros exemplos, pode-se afirmar que a institucionalização é mais fraca (ou dispersa).

Neste ponto, o autor escocês distingue os “fatos institucionais”
dos “fatos físicos puros”. Fatos “puros” são todos aqueles passíveis de
serem observados fisicamente (ao avistar um círculo preso a uma pulseira com ponteiros se definirá o objeto como um relógio – é um fato
aferível pelos sentidos humanos). Em contrapartida, “fatos institucionais” são aqueles que dependem da interpretação das coisas, de situações e de determinados comportamentos com base em uma moldura
normativa (MACCORMICK, 2007).
Um bom exemplo para esclarecer essa distinção está nos cartões de crédito. Os cartões de crédito, além de serem objetos de
plástico, pressupõem também um corpo de regras, jurídicas ou não,
relativas aos consumidores de crédito. Sem essas regras, os objetos
físicos “cartões de crédito” perderiam o significado que têm. Então,
todos os objetos físicos, ou grande parte deles, estão ligados à fatos
institucionais, ou seja, estão ligados à regras que figuram por trás
desses objetos, e são essas regras que conferem real significado ao
objeto (MACCORMICK, 2007). O importante é que se entenda que o
direito, para MacCormick, deve ser entendido a partir desses fatos
institucionais, e não como fatos físicos puros simplesmente aferíveis
pelos sentidos humanos.
Dito isso, se passa a análise do sentido de “normativo” em MacCormick. A noção de ordem normativa encontra-se lastreada em um
exemplo muito simples e comum: a fila. A sugestão usada pelo autor
para desenvolver a ideia de “ordem normativa” é a formação de filas.
O objetivo desse exemplo é trazer uma hipótese de fácil compreensão
e a partir disso, fazer uma analogia com o Direito.
Estar em uma fila é algo comum, ordinário, e quando se está diante de uma fila, compreende-se e aplica-se a regra da fila sem a necessidade do uso de uma autoridade formal pra regular aquilo. Quando se
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está em um supermercado, por exemplo, observa-se que as pessoas se
dirigem à fila e aguardam a sua vez espontaneamente. Todos compreendem aquele padrão de conduta como sendo a prática social devida
naquela ocasião (MACCORMICK, 2007).
Ocorre que a regra da fila não é cumprida em razão do conteúdo
que ela oferece, mas porque os indivíduos convergem na prática social
daquela conduta. De acordo com MacCormick, se o gerente de um estabelecimento comercial fosse provocado a justificar publicamente o
uso da regra social da fila, seria possível discordar das razões eventualmente trazidas por ele para a formulação da regra, mas certamente
os indivíduos aceitariam a aplicação da regra, porque quaisquer que
sejam as razões que ele use, elas fundamentam o comportamento convergente desses mesmos indivíduos (MACCORMICK, 2007).
Nessa perspectiva, a hipótese do acesso prioritário por pessoas
portadoras de necessidades especiais se mostra um bom exemplo
para refletir sobre a regra social da fila. É possível até não anuir com
essa prioridade, mas a tendência desse exemplo de normatividade é
que todos convirjam no resultado de permitir que pessoas com idade
mais avançada sejam privilegiadas na espera. Ocorre que, nem sempre as pessoas cumprem essa regra. Haverá situações em que mesmo
que existam pessoas em estado de vulnerabilidade no local, elas não
terão prioridade na fila. E isso acontece, segundo MacCormick, porque
“a fila” é uma prática interpretativa.
Portanto, pode-se afirmar, usando uma linguagem positivista, que
a fila não é uma prática convencional (no sentido de mútuo acordo
sobre o conteúdo da norma). Ela se desenvolve de maneira interpretativa. Isto porque a regra da fila é composta pelo debate entre os usuários de fila, aqueles que praticam, efetivamente, aquela regra, e vivem
aquela realidade.

Neste ponto, MacCormick introduz outro elemento do conceito
de Direito: a ideia de institucionalização da prática normativa.
Percebe-se que, até aqui o exemplo da fila é uma ordem normativa informal, que independe da supervisão de uma autoridade para
funcionar bem. Contudo, uma vez que regras sociais – como essa da
fila – são institucionalizadas pelo ordenamento jurídico, elas podem,
por meio do Direito, migrar de uma “normatividade informal” para a
“normatividade formal”.
Portanto, a prática de convergência social sobre as filas não é
tudo. Geralmente, as filas são organizadas por alguma autoridade e,
por consequência, deixam de ter um caráter implícito para se transmutarem em normas explícitas, estabelecidas pelas autoridades responsáveis pela organização de filas.
MacCormick afirma que, a partir dessa estrutura normativa, surgem dois níveis diferentes de nomas: as normas sobre as filas (práticas informais convergentes) e as normas de decisão sobre filas. Quando se está diante desse esquema de normas de dois níveis, pode-se
afirmar que houve a institucionalização de uma prática normativa
(MACCORMICK, 2007).
O importante nesse ponto da argumentação de MacCormick é a
ideia de que todos os seres humanos que vivem em sociedade são usuários de normas, pois são seres que vivem através de alguma ordem.
Essa ordem pode ser formal ou informal, mas a partir do momento em
que essa ordem é institucionalizada, ela ganha uma força, uma autoridade, que tem como base a própria prática normativa informal, que
já era praticada pelos indivíduos em sociedade, através dessas regras
sociais informais (MACCORMICK, 2007).
Para MacCormick, as regras explícitas devem possuir dois elementos essenciais: o primeiro especifica um tipo de situação que pode
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surgir (fato operativo) e o segundo estabelece o que deve ser feito ou
ser considerado, sempre que esta situação estiver presente (consequência normativa). Então, a fórmula de uma regra explícita é: sempre
que houver um fato operativo, deverá haver uma consequência normativa (MACCORMICK, 2007).
Mas pode-se indagar de que forma o esquema teórico da ordem
normativa institucional se apresenta em um sistema jurídico complexo. Neste ponto, MacCormick trabalha com um modelo de estado
constitucional moderno, democrático, com separação de poderes. O
Estado Democrático de Direito, então, apresenta-se como um exemplo
de ordem normativa institucional.
O equilíbrio entre os poderes de um Estado Democrático só existe, em MacCormick, quando são reconhecidamente aceitos por pessoas suficientes para que a prática normativa seja viável (MACCORMICK,
2007). A partir desta constatação, afirma o autor que a o Estado é uma
ordem institucionalizada.
Ocorre que é uma ordem extremamente complexa, o que leva à
seguinte indagação: como pode o simples exemplo da fila, onde se demonstrou a transição de uma prática informal para uma prática institucionalizada, ser capaz de explicar algo sobre isso?
MacCormick entende que a chave para essa explicação está no
que o Hart chamou de “sentido interno das regras”.40
O fato é que há uma expectativa recíproca de conduta entre os
indivíduos de uma sociedade de se obedecer a lei. E só existe essa expectativa recíproca de obedecer a lei porque o ser humano é um ser
normativo. O ser humano só obedece à lei, porque ele já está acostu-
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40 Para Hart, há três elementos que definem quando se está diante de uma regra com “sentido interno”:
1) os agentes reconhecem a regra como obrigatória; 2) aqueles agentes que desobedecem à regra se tornam passíveis de críticas e, em determinados casos, até de sanção; e 3) o motivo que justifica essa crítica
(ou sanção) é a própria desobediência à regra.

mado com convenções não institucionalizadas – informais, portanto.
Então, a institucionalização do direito é um reflexo da realidade prática de uma sociedade. A ordem normativa institucional se baseia nessa
realidade prática convencional.
Portanto, mesmo em um Estado altamente institucionalizado e
complexo, existe por trás de todo os seus poderes, e de cada uma de
suas instituições, uma convenção ou costume prévio. É essa convenção que confere normatividade ao estado. Essa normatividade precede o Direito, assim como a aceitação do padrão normativo pelos usuários das normas, também.
MacCormick afirma ainda, que dentro de um Estado Democrático, a separação de poderes só é respeitada na medida em que existem convenções constitucionais, ou seja, os poderes de um Estado
possuem essa expectativa mútua de conduta que leva à uma ordem
equilibrada. Há respeito mútuo e equilíbrio exatamente em razão do
“sentido interno da regra” de Hart.
De certa forma, uma espécie de norma básica convencional é o
fundamento normativo necessário de toda a estrutura de um Estado
Democrático de Direito. Trata-se de uma norma convencional que
fundamenta toda a constituição.
Lançadas as bases da teoria de Neil MacCormick, volta-se a análise para o problema do presente trabalho, qual seja, a investigação
das críticas de Ronald Dworkin à tese da separabilidade, e dos argumentos levantados por MacCormick sobre a questão da moralidade e
o Direito.
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4. A relação entre direito e moral e a tese da
separabilidade: mais do mesmo?
Nesta seção, a ideia é analisar a relação entre direito e moral em
MacCormick a partir de sua teoria do direito como uma ordem normativa institucional. A moralidade, em MacCormick, é diferenciada da
lei por ser normativa, mas não institucional (MACCORMICK, 2007).
Assim, deve-se analisar o argumento que indica uma distinção fundamental entre moralidade e lei, embora ambos se concentrem em questões semelhantes. Para isso, será necessário expor a diferença entre
a autonomia da moral e a heteronomia da lei (MACCORMICK, 2007).
Feita essa distinção conceitual, deve-se avançar para verificar
como e até que ponto MacCormick aceita a influência da moral no direito. Aqui, pretende-se analisar a concepção que o autor demonstra
sobre a validade das leis injustas, bem como até que ponto o direito
passa pela busca da justiça e do bem comum (MACCORMICK, 2007).
A fim de averiguar de forma mais profunda a teoria de MacCormick no ponto em que trata sobre a questão da moralidade, é necessário utilizar o contraponto de Dworkin no que diz respeito a separação entre direito e moral.
A partir da análise das críticas sobre a tese da separabilidade feitas por Ronald Dworkin, é possível investigar se a teoria do direito
de Neil MacCormick foi eficaz nas “respostas” a esse posicionamento.
4.1. Direito e moral nas obras de Ronald Dworkin
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A relação entre direito e moral nas obras de Dworkin passou por
mudanças significativas ao longo dos anos. No princípio, o autor americano compreendia o direito e moral como elementos distintos, mas

que possuíam íntima interação. Em obras mais recentes, no entanto,
o direito passou a ser entendido como uma espécie de moralidade, ou
um “departamento” da moral.
No livro Freedom’s law: the moral reading of american constitution, Dworkin afirma que ele costuma insistir “na ideia de que direito
e moral são duas coisas diferentes e que a integridade jurídica muitas
vezes impede um jurista de encontrar o direito onde ele gostaria de
encontrá-lo” (DWORKIN, 2006, p.55).
Nesta mesma obra, o filósofo estrutura conexões entre direito e
moral com a finalidade de defender uma leitura moral da constituição,
mas a distinção entre os elementos fica latente ao longo de sua obra.
Com a evolução do pensamento do autor, o direito passa a ser tratado como um segmento da moral. Dworkin passa a rejeitar a tese
que coloca o direito e moral como duas coisas distintas. Nesta fase, o
direito é tratado como uma parcela da moralidade política. A partir
disso, o problema passa a ser como distinguir o direito do restante
da moralidade política. Segundo o autor, a resposta para este problema encontra-se no fenômeno da institucionalização. Ou seja, a moral,
quando institucionalizada, passa a ser o direito (DWORKIN, 2012).
Como o direito é parte institucionalizada da moral, a importância
do estudo da moral e da teoria do valor (bem) ganha relevo elevado
na teoria do direito do filósofo americano. Para Dworkin, a metaética
é uma ilusão, porque não seria possível discutir a moral a partir de
um ponto externo. E mais, a relação entre direito e moral não deve ser
discutida, já que fazem parte de uma mesma fonte. O direito, basicamente, é uma moral institucionalizada.
Ele afirma ainda, que os juízos morais tornam-se verdadeiros na
medida em que exista um argumento moral adequado sobre a sua verdade. Assim, um juízo moral se torna verdadeiro graças a uma defesa
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adequada de sua verdade. A coerência é uma condição necessária, mas
não suficiente, de verdade (DWORKIN, 2012). A objetividade de moral
apresenta-se, portanto, de forma argumentativa e interpretativa.
Portanto, para Dworkin, o direito está intrinsicamente ligado a
moral, pois, na verdade, está integrado a ela, e por isso, os juristas
e juízes devem trabalhar como verdadeiros filósofos políticos de um
Estado democrático (DWORKIN, 2012).
Por fim, conclui-se parcialmente que, para o americano, no que
diz respeito à tese da separabilidade, ela não procede. O direito, em
Dworkin, é uma prática social que guarda em sua intenção uma dimensão avaliativa moral e argumentativa. O direito não é meramente autoritativo e, portanto, a concepção de direito dworkiniana não é
compatível com a tese da separabilidade, tal como proposta pelos positivistas jurídicos. Afinal, como defendido por Dworkin, a argumentação jurídica não possui natureza diversa da argumentação moral,
ambas fazem parte de um mesmo domínio.
Verificada a posição de Ronald Dworkin sobre a relação entre direito e moral, se passa a analisar, neste ponto, o que a teoria neoinstitucionalista de Neil MacCormick entende acerca da tese da separabilidade.
4.2. Neoinstitucionalismo:
a heteronomia da lei e autonomia moral
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A consideração institucionalista do direito expõe o caráter “positivo” das disposições jurídicas previstas nos tratados, constituições,
estatutos e decisões dos tribunais. Quando o precedente é considerado uma fonte de direito, podemos também incluir as regras e princípios derivados das razões apresentadas para tais decisões. O caráter

“positivo” do direito não é outra coisa senão esta característica que
é estabelecida por atos humanos intencionais destinados a regular a
conduta humana (MACCORMICK, 2007).
Para MacCormick, tudo o que é válido como lei deve ser respeitado por todos aqueles para quem a lei é obrigatória. O autor afirma
que a o uso e a aplicação da norma pelos juízes, são as chaves para a
compreensão da ordem normativa, pois os seres humanos são, por
natureza, usuários de normas (MACCORMICK, 2007).
De acordo com o escôces, as pessoas se importam profundamente com a justiça, exigem que a lei tenha sua visão de justiça, mas discordam sobre o que a justiça exige.
O ponto é que a aplicação de uma certa razão prática é expressa
nas razões justificativas dos juízes em decisões. Mesmo quando razões não convincentes ou insatisfatórias são dadas em um caso particular, a decisão em si permanece vinculativa sobre as partes. Isso quer
dizer que a moral, por si só, não valida ou invalida o direito positivo
(MACCORMICK, 2007).
Pode-se afirmar então, neste primeiro momento, que ainda que
haja desacordos sobre o que é justo ou não, a sociedade, como usuária
de normas, aceita que existe uma ordem normativa institucionalizada
que definirá de forma vinculante o que deve ser feito em determinada
situação.
Por outro lado, MacCormick não nega a influência da moral no direito. Em Institutions of Law, o autor trata de casos que são resolvidos
juridicamente, dentro dos tribunais, mas seguem sendo polêmicos e
controversos, mesmo após a resolução jurídica. Ele vai citar os casos
de aborto e de descriminalização do uso de Cannabis. São casos que,
mesmo resolvidos no tribunal, continuam gerando intensa discordância entre os indivíduos, e isso ocorre porque, na verdade, a base da
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controvérsia e deliberação sobre esses casos, é moral. Então, a moral
pode ser considerada como normativa, o que não quer dizer que faça
parte, necessariamente, do direito.
O ponto chave, entretanto, é que para MacCormick a moral é essencialmente autônoma. Cada agente moral é uma lei para si mesmo.
Mais literalmente, a lei moral para cada agente moral é aquela que ele
razoavelmente julga para determinar o direito para si mesmo.
Neste ponto, MacCormick faz uma reinterpretação da autonomia
moral em Kant (MACCORMICK, 2007, p.250):
No pensamento kantiano, a ideia do agente moral como autônomo é to-

mada como pressuposição (“transcendental”) da própria possibilidade do

pensamento moral como razão prática. O realismo acomoda-o não como
uma pré-condição, mas como um valor ou virtude moral especial, o de es-

tar disposto e capaz de assumir a responsabilidade pela definição e busca
da vida boa, juntamente com a autodisciplina em aderir à própria concep-

ção de deveres morais O dever de agir conscienciosamente é, no entanto,
um dever moral independente de nossa vontade, e a interpretação ou a
concepção de deveres e direitos pode ser uma interpretação errônea ou
um equívoco, por mais firme que seja.

Para os propósitos presentes, a diferença entre a versão kantiana e esta
versão realista da autonomia não é importante. Na visão anterior, a verdade sobre a autonomia é uma questão meta-ética, ou mesmo da metafísica

da moral; É pressuposto pela própria possibilidade do pensamento moral.
Segundo a última visão, a autonomia dos agentes morais não é um pressu-

posto independente para todo pensamento moral, mas sim uma verdade
moral fundamental. É verdade que podemos e devemos exercer autodisciplina e cada um deve agir de acordo com a nossa própria compreensão
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reflexiva do dever moral e do direito moral, assim como assumir a respon-

sabilidade pela nossa própria ideia da boa vida e por tentar Ideias através
das oportunidades e contingências da vida que enfrentamos. A autonomia
está na visão anterior metafisicamente, mas na última visão moralmente,
fundamental para a nossa vida moral. (tradução livre do autor)

Em síntese, pode-se afirmar que devido a autonomia da moral
as opiniões morais podem ser controversas. Como cada um de nós
confronta as questões morais como um agente autônomo, a resposta
de ninguém é conclusiva para qualquer outra pessoa. Assim podemos
concluir, a partir do pensamento do autor, que a moralidade é intrinsecamente autônoma; em consequência é igualmente controversa.
Em contrapartida, o direito possui instituições para estabelecer
regras comuns e para torná-las progressivamente cada vez mais determinadas. Essa “concretização progressiva das normas”, atinge o
seu máximo de determinação quando se trata da norma individual de
decisão emitida por um tribunal pra um caso específico (MACCORMICK, 2007).
Portanto, qualquer pessoa que deva, pretenda ou que não tenha
outra opção senão agir de acordo com a lei, tem que agir de acordo
com a determinação dada pela instituição relevante e autorizada, porque a lei, diferentemente da moral, é conclusiva.
Então aqui MacCormick deixa claro o contraste entre a característica de autonomia da moral e a heteronomia da lei. Basicamente,
a moral sempre poderá ser controversa, em razão da autonomia do
agente moral, mas a lei não pretende ser controversa, pelo contrário,
a sua característica essencial é ser conclusiva, coercitiva até.
A partir desse raciocínio, poder-se-ia cogitar que o autor escocês estaria excluindo a moral do direito, mas essa conclusão é equivocada. MacCormick assume que o raciocínio moral é utilizado pelos juízes, principal-
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mente quando precisam justificar as suas razões. Mas isso é feito dentro
de uma ordem normativa institucionalizada (MACCORMICK, 2007).
Com efeito, o argumento de MacCormick é que a moral não pode
ser tratada como a base do direito, (não na concepção de direito entendido como ordem normativa institucional) exatamente pelo fato dela
ser controversa. Uma ordem normativa institucional depende de uma
prática normativa convencional, o que a moral, definitivamente, não é.
À vista desses pontos das duas teorias, pode-se chegar a uma conclusão acerca da tese da separabilidade. A tese da separabilidade consubstancia-se na afirmação de que o direito é um elemento autônomo
em relação à moral, ao menos no plano de validade das normas. Ou
seja, para os defensores da separação entre direito e moral, a lei (e
todo o sistema jurídico) é válida ainda que não lastreada em valores
morais. Ressalte-se que essa afirmação não denota a ausência da moral no direito. Mesmo os positivistas excludentes aceitam uma certa
influência da moral no direito, no nível do conteúdo e da aplicação
das leis.
MacCormick aduz que, apesar de serem conceitualmente distintos, o direito e a moralidade interagem de forma muito íntima. O direito, como uma instituição, precisa se ater aos seus fins, a sua finalidade.
Para MacCormick, essa finalidade, indiscutivelmente, passa pela busca da justiça e pela busca do bem comum. Esses dois valores morais,
vão dar a tônica do direito.
MacCormick conclui que, apesar da distinção conceitual entre lei
institucional e moralidade autônoma, existem mínimos morais que
precisam estar caracterizados em uma lei. Mas ele ressalta que qualquer teste de validade deve ser positivado, como no caso dos direitos
humanos. Sem esse teste positivado, a imposição de um limite moral à
validade da lei é discutível.

Caso leve-se em consideração a teoria do direito de MacCormick,
a separação conceitual entre direito e moral possui uma explicação
plenamente satisfatória. Ocorre que a obra Institutions of Law não
voltou ataques precisos à teoria de Dworkin, tampouco desenvolveu
uma robusta contra-argumentação às críticas de Dworkin acerca da
tese da separabilidade.

5. Considerações finais
O presente trabalho teve como pretensão, a partir de uma pesquisa teórico-dedutiva, fazer uma análise comparativa dos argumentos
de Ronald Dworkin e Neil MacCormick acerca da tese da separabilidade entre direito e moral, a fim de verificar se Neil MacCorimck, levando em consideração a construção de sua teoria do direito como base,
conseguiu superar as críticas direcionadas a tese da separabilidade,
aduzidas por Ronald Dworkin.
Para enfrentar os aspectos envolvidos no problema, partiu-se de
uma apresentação contextual da teoria institucional de MacCormick, com
a finalidade de compreender as influências teóricas do autor. Neste ponto, observou-se que os escritos de MacCormick evoluíram ao longo dos
anos, e que a sua famosa teoria da argumentação é lastreada por uma
teoria institucional do direito, esta não tão famosa quanto a primeira.
Na segunda seção, apresentou-se a concepção de direito para
o autor escocês, a fim de demonstrar a construção de sua teoria a
partir do conceito de ordem normativa institucional. Para tanto, examinou-se os conceitos de ordem, normativo e institucional na teoria
do escocês, cuja interseção deslindam na concepção de direito entendido com uma ordem normativa institucional.
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Na terceira seção, passar-se-á a realização de um cotejo analítico
dos argumentos apresentados por Dworkin em ataque à tese positivista da separabilidade, bem como das reflexões de Neil MacCormick
sobre o tema do “Direito e Moral”.
Verificou-se que para Dworkin, o direito está intrinsicamente ligado a moral, pois, na verdade, está integrado a ela, sendo o direito
uma espécie de “departamento” da moral.
Em contrapartida, MacCormick afirma que a moral e o direito são
conceitualmente distintos, uma vez que a moral é autônoma e controversa, já o direito é heterônomo e conclusivo.
Conclui-se que caso leve-se em consideração a teoria do direito
de MacCormick, a separação conceitual entre direito e moral é sobremaneira coerente. Ocorre que a obra Institutions of law não voltou
ataques precisos à teoria de Dworkin, tampouco desenvolveu uma
robusta contra-argumentação às críticas de Dworkin acerca da tese
da separabilidade. Portanto, as críticas de Dworkin permaneceram
sem respostas contundentes advindas do pós-positivista escocês.
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