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MENSAGEM 
DOS EDITORES
 
O Jornal Direito & Pesquisa é um veículo voltado para publicação e disseminação dos 
trabalhos produzidos pelos alunos da Graduação da Escola de Direito de Brasília ao 
longo das disciplinas curriculares, dos grupos de estudo e/ou de pesquisa.  Além disso, o 
Jornal serve também para comunicação dos trabalhos desenvolvidos pelos professores na 
Instituição e para brindar algumas pesquisas que se destacaram no âmbito do IDP. 

Nesta 4ª Edição, o Jornal Direito & Pesquisa destaca temática desenvolvida ao longo 
do último semestre envolvendo “Constituição e Movimentos Sociais” nas atividades do 
Laboratório de Pesquisa, dos Cursos de extensão (Curso de Formação em Teoria Geral do 
Direito Público e Curso de Formação Jurídica para o Ensino Médio), de palestra organizada 
pela Coordenação do Curso de Direito, nas disciplinas curriculares e nas atividades do 
Seminário de Iniciação Científi ca. 

Desejamos a todos uma boa leitura!
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APRESENTAÇÃO
MOVIMENTOS SOCIAIS: 
A CIDADANIA REVISITADA
 
Desde o estabelecimento do Estado Democrático de Direito enquanto modelo orgânico 
de Estado, o assentamento de alguns paradigmas próprios desse modelo tornaram-se 
essenciais para a problematização das situações fáticas decorrentes das demandas surgidas 
em meio ao processo de expansão de direitos típicos da modernidade.
 
A partir do início do século passado, uma das formas mais recorrentes de expansão e conquista 
de direitos foi organização de movimentos populares, normalmente ligados a certas categorias 
profi ssionais e, posteriormente, ligados a demandas de grupos sociais específi cos. Essas 
movimentações geraram por parte da sociedade frente ao Estado a exigência pelo reconhecimento 
e consideração da multiplicidade de interesses e reforçou intensamente a preocupação 
democrática com aqueles que em uma perspectiva ou outra não se integrassem à maioria.
 
As instituições do Estado passam, então, a serem confrontadas com os anseios sociais de 
maneira mais contundente e recorrente. Torna-se imperioso a readequação dos limites da 
ordem normativa. O aprofundamento do estudo do Direito revela a necessidade de alteração 
da lógica jurídica uma vez que deixa de ser convincente a acepção do Direito enquanto mera 
norma formal. O caráter abstrato é desafi ado pela necessidade cogente da reinterpretação da 
realidade a partir da concretude e dos efeitos das reivindicações da pluralidade social.
 
Nesse contexto, a própria defi nição e o exercício da democracia também precisaram ser repaginados. 
A vontade da maioria já não é sinônimo de democracia. Aliás, o caminho rumo à refl exão da democracia 
a coloca, inclusive, em possível oposição ao paradigma constitucional. Todo o aparato institucional 
do Estado apresenta-se carente da busca por um reequilíbrio em termos de reconhecimento e 
consideração pelos indivíduos que requerem mais profundamente o status de cidadãos.

Esse reposicionamento implica na reconcepção da cidadania e de seu exercício fatal e inegociavelmente. 
A visão reducionista da cidadania apenas enquanto elemento de participação política restrito ao viés 
institucionalizado do Estado não se sustenta diante da inefi cácia do Estado em lidar com o crescimento 
do apelo social pelo aprimoramento das instituições. De fato, também a essência e a força normativa 
da Constituição passam a depender de forma mais direta da ampliação do conceito de cidadania.
 
Assim, os movimentos sociais funcionam como agente fermentador do reposicionamento das 
instituições estatais acerca da cidadania. Doravante o fortalecimento desses movimentos, a 
ampliação do conceito de cidadania alcança um elemento mais substantivo que é participação 
não institucional nas discussões e tomadas de decisão do Estado, além de convidar a 
sociedade a participar de debates que, via de regra, são invisibilizados pelas instâncias ofi ciais. 
A cidadania é, portanto, revisitada, pois passa a ser incompatível com posicionamentos 
passivos e coadjuvantes. A cidadania torna-se protagonista na engrenagem social em nome 
da efetividade dos direitos postos e da expansão dos novos Direitos. 

Prof. Hector Vieira
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A educação realizada no âmbito das Instituições de En-
sino Superior (IES), sejam elas de caráter público ou privado, 
tem uma tríplice finalidade, qual seja, “profissionalizar, iniciar 
à prática científica e formar a consciência política-social do 
estudante.”  Deve servir assim, para o aprimoramento da 
vida humana em sociedade e visando especificamente ao 
“desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”   

Para cumprir tais preceitos, as IES buscam desen-
volver uma série de atividades específi cas relaciona-
das à concretização do princípio constitucional da 
indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão.  

Como explica Severino, “no âmbito universitário, 
dada a natureza específi ca de seu processo, a educa-
ção superior precisa ter na pesquisa o ponto básico 
de apoio e de sustentação de suas outras duas tare-
fas, o ensino e a extensão.”  

Deste modo, a pesquisa ganha destaque nesta in-
terface sendo desenvolvida de várias formas no âmbito 
das IES, podendo ser organizada sob a forma de pes-
quisa externa, quando fi nanciadas por agentes exter-
nos a Instituição, ou pela pesquisa interna, que é aquela 
organizada e fi nanciada pelas próprias Instituições re-
cebendo a denominação de Iniciação Científi ca. 

A Iniciação Científi ca pode ser constituída por diver-
sas modalidades, tais como grupos de estudo; grupos 
de pesquisas, projetos de pesquisa; e no caso da EDB, 
pelas atividades ligadas ao Laboratório de Pesquisa e a 
promoção dos seminários de iniciação científi ca. 

O Seminário de Iniciação Científi ca é uma ativi-
dade que tem por objetivo oportunizar aos alunos 
da graduação a exposição e debate dos trabalhos 
elaborados em sala de aula e/ou apresentados em 
eventos externos; bem como os realizados no Labo-
ratório de pesquisa; nos Grupos de estudo e pesqui-
sa e em pesquisas institucionais e/ou externas.

Como principais objetivos específi cos o Seminário 
busca estimular o ensino, a pesquisa e a extensão; in-
centivar uma cultura institucional de produção científi -
ca; promover a integração do conhecimento; divulgar 
trabalhos acadêmicos realizados ao longo dos anos/

semestres letivos; oportunizar o fomento das habilidades 
orais dos alunos; promover a socialização entre alunos e 
professores da Instituição.

A metodologia de trabalho do Seminário consiste na 
apresentação oral, por parte dos acadêmicos, de trabalhos 
indicados por professores ou escolhidos pelos discentes, 
em até 15 (dez) minutos seguidos de arguição oral pelo 
coordenador do seminário e/ou outros participantes do 
evento na sede da EDB/IDP.  Ao fi nal, os alunos exposito-
res têm direito a certifi cados de participação, bem como 
os demais participantes que estiverem na condição de 
ouvintes.  Por fi m, é aberta oportunidade aos expositores 
para transformarem seus trabalhos em artigos científi cos e 
publicarem nos canais disponibilizados pela Instituição, tal 
como Jornal do Cepes e Caderno Virtual. 

Aos professores que indicam trabalhos são con-
feridos certifi cados de orientação na modalidade de 
iniciação científi ca. 

É interessante lembrar que a ideia do Seminário 
surgiu de uma ação entre a Coordenação do Curso de 
Direito na pessoa da Professora Dulce Furquim e da 
Professora Larissa Tenfen Silva, sendo o primeiro evento 
realizado em dezembro de 2012.  Em seguida, diante 
da adesão e sucesso da participação discente, foram 
realizadas mais duas versões nos anos seguintes, em 
dezembro de 2013 e em junho de 2014, sendo agora co-
ordenado pela equipe de professores do Cepes (Janete 
Barros, Hector Vieira e Larissa), além de ter se tornado 
atividade obrigatória da Escola de Direito.

Em virtude dessas considerações, fi ca mais uma vez, 
o convite para participação de todos os alunos e profes-
sores da EDB/IDP no Seminário de Iniciação Científi ca.

Profa. Larissa Tenfen Silva

EDUCAÇÃO SUPERIOR, PESQUISA 
E SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA DA EDB/IDP 

[1] SEVERINO, Joaquim. Metodologia do trabalho científi co. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. p. 22. 

[2] BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 

Art. 205. Nesse sentido é também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 
9.394/96) que dispõe, dentre outros, sobre a fi nalidade da educação superior. Vide art. 43 e 
52 da legislação citada. 

[3] Vide artigo 227 da Constituição Federal. O ensino se caracteriza pela transmissão de 
conteúdos acumulados de produtos do conhecimento; a pesquisa como produção de 
conhecimento e a extensão como forma de levar para sociedade o conhecimento produzido 
e ensinado em sala de aula.
 
[4] SEVERINO, op. cit., p. 23.

[5] A Iniciação Científi ca se constitui como “uma modalidade de pesquisa acadêmica 
desenvolvida por alunos de graduação nas instituições de ensino superior em diversas áreas 
do conhecimento.” Tal prática que também pode envolver os alunos da pós-graduação 
visa ao aprendizado de técnicas e métodos científi cos, bem como ao desenvolvimento 
da mentalidade científi ca e da criatividade. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Instrumento de 
avaliação de cursos de graduação presencial e a distância. Brasília, maio 2012. Disponível 
em: <http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/
instrumentos/2012/instrumento_com_alteracoes_maio_12.pdf>. Acesso em: 12. Set. 2013.
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Profa. Larissa Tenfen Silva

3° SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA DA EDB/IDP
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Como consolidar a democracia em um país onde a 
injustiça e desigualdade entre os gêneros prevalecem nas 
relações sociais? Ainda há uma forte herança do patriarca-
lismo e do preconceito contra as mulheres na cultura bra-
sileira, gerando assim uma grande dificuldade de acesso 
ao poder, tornando seus interesses menos representados e 
facilitando a opressão e exclusão contra o gênero feminino.

A sociedade patriarcal em que vivemos, a qual en-
cara a dominação masculina como um fator natural e 
bem-sucedido, faz com que algumas pessoas não con-
sigam pensar em outra estrutura diferente desta no país, 
em que o macho domina, de direito e de fato, a mulher, 
a política, a economia e o Estado como um todo. Logo, 
este pensamento acaba corroborando com essa reali-
dade preconceituosa e machista, ao considerar que a 
mulher era e é tida apenas como pertencente da esfera 
privada que é considerada pré ou antirracional, um am-
biente de proliferação dos desejos e das afetividades 
enquanto o espaço público era um ambiente exclusivo 
para a fi gura masculina, uma vez que representava o ra-
cional, o político e o cidadão. Essa ideia de submissão 
feminina pode ser relacionada à ideia desenvolvida por 
Roberto Damatta em que o espaço da casa, que seria o 
privado, é um ambiente feminino, que está submetido 
ao controle regido por regras impostas pela fi gura mas-
culina. Por outro lado, a rua é um espaço direcionado 
ao homem, em que seria o público, onde o descontro-
le e a impessoalidade reinam.

  
As ideias feministas são, sobretudo, produto dos 

movimentos políticos cuja meta é conquistar a igual-
dade de direitos entre homens e mulheres e que sur-
giu então para combater essa realidade e para que a 
identidade feminina fosse defendida, lutando pela in-
submissão, empoderamento e emancipação feminina, 
defendendo seus direitos, os quais vêm sendo detur-
pados e omitidos pela sociedade.

 
Os movimentos feministas são, sobretudo, mo-

vimentos políticos cuja meta é conquistar a igual-
dade de direitos entre homens e mulheres, isto é, 
garantir a participação da mulher na sociedade de 
forma equivalente à dos homens.

Os ideais feministas também lutam pela equâ-
nime participação das mulheres na sociedade, 
tentando, por exemplo, infl uenciar o aumento da 
participação das mulheres na política parlamentar 
brasileira, que não se difere das outras áreas da 
sociedade, pois também é machista e excludente, 

mesmo as mulheres sendo mais da metade da po-
pulação e do eleitorado, como indicado no último 
censo feito IBGE/Pnad em 2011, nas 5 regiões do 
país (Centro-oeste, Sul, Sudeste, Norte e Nordeste.)  

     
Como grande prova dessa exclusão é que somente 

em nossa última eleição (depois de tantas) que conse-
guimos eleger nossa primeira presidenta da república. 
Esse fato é muito preocupante, uma vez que a igual-
dade de gêneros no poder político não é um assunto 
considerado de grande relevância para o eleitorado 
masculino tornando assim a realização dessa vontade 
de mudança na política ainda mais difícil, além das 
consecutivas decepções com a política transformando 
então o cidadão cada vez mais frustrado e desinteres-
sado, fazendo com que a política não tenha mais tanta 
relevância e credibilidade para as pessoas, ou seja, o 
que está acontecendo é uma conformação acrítica da 
população, o que deve ser imediatamente combatido.

Logo, para que sejam efetivamente defendidas e ga-
rantidas todas as conquistas femininas e preservada a luta 
por mais igualdade, é necessário uma maior participação 
feminina no cenário político, pois não existe representa-
ção melhor para os interesses femininos do que uma mu-
lher na política, afi nal ela terá pleno conhecimento da tris-
te realidade que assombra o mundo feminino, cercado 
de desrespeito, discriminação e desigualdade.

Porém, para fazer com que o mundo da mulher e o 
da política convirjam, não será um processo fácil e rápi-
do, pelo contrário, será um processo longo e continuo 
pois, como já dizia Peter Berger: ”poderíamos dizer 
que a sociedade não apenas impõem seus padrões ao 
comportamento da criança, mas estende a mão para 
dentro de seu organismo [...]”  ou seja, as condutas 
atuais são frutos de uma socialização do individuo ao 
longo de sua vida, e como exigir um comportamento 
distinto da pessoa adulta se ela cresceu e foi socializa-
da em um meio de raízes machistas e patriarcais?       

Beatriz Campos Melo

O ESPAÇO FEMININO 
NA POLÍTICA BRASILEIRA

[7] DAMATTA, Roberto. A casa e a Rua: espaço, cidadania, mulher e a morte no Brasil. 5 
ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.
[8] NANÔ, Fabiana. Mulheres são maioria no país, diz IBGE; desigualdade é maior no 
Sudeste. São Paulo, 2012. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2012/09/21/mulheres-sao-maioria-no-pais-mas-proporcao-com-os-homens-e
-igual-no-norte.htm>.  Acesso em: 25 maio 2014.
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Segundo o parágrafo único do artigo 1.º 
da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 (CF/88), “todo o poder emana 
do povo, que o exerce por meio de represen-
tantes eleitos ou diretamente”  . Infere-se do 
dispositivo que, no país, vigora o Estado De-
mocrático de Direito.

Assim, sendo o povo o titular do poder e 
tendo ainda o seu exercício por vias diretas 
ou indiretas, a CF/88 traz em seu bojo diver-
sos institutos que visam a assegurar a partici-
pação social na coisa pública. Um deles é o 
direito à cidadania.

Não uma concepção de cidadania restrita 
ao exercício dos direitos políticos também pre-
visto na Constituição, mas sim um instrumento 
dotado de elementos civis, sociais e também 
políticos.  Nesse contexto, surge a cidadania 
participativa, que se coaduna e legitima a ação 
dos movimentos sociais no contexto político-
jurídico brasileiro.

Por outro lado, após a constituinte de 1988 
constitucionalizar os direitos sociais, trazendo a 
política para o direito, surgiu o fenômeno da ju-
dicização. Nesse sentido, em que pese a obser-
vância ao princípio da reserva do possível, consi-
dera-se que o Estado tem o dever de garantir o 
mínimo existencial a qualquer indivíduo.

Vale ressaltar que as pessoas que outrora não vi-
ram seus direitos serem atendidos, lançam mão da 
sua condição de cidadão em busca do seu mínimo 
existencial, seja por intermédio da via judiciária – o 
que se denomina juridicização – ou da participação 
em movimentos sociais, que têm a fi nalidade de pro-
por novas ações políticas voltadas para a concretiza-
ção dos seus objetivos.

 Dentre esses movimentos estão os Movimen-
tos por Moradia que lutam pelo direito a um lugar 
para morar e, ainda, dependendo do nível de or-
ganização da população, por políticas adicionais 
que assegurem uma melhor qualidade de vida aos 
participantes.

Diante do exposto, o artigo realizado ao lon-
go da disciplina de Sociologia Jurídica e expos-
to no III Seminário de Iniciação da EDB/IDP visou 
a verificar até que ponto vem sendo efetiva a 
intervenção do Movimento por Moradia junto ao 
poder público.

 
Verificou-se que o resultado esperado não foi 

o encontrado. Com efeito, essa improcedência 
revela-se em um fator positivo. Mesmo que gran-
de parte da população brasileira - na qual me 
incluía -, talvez por falta de conhecimento ou in-
formação, não atribua aos movimentos sociais a 
real legitimidade que possuem, esses institutos 
se revelaram, nessa pesquisa, em instrumentos 
úteis na luta por direitos, embora seja salutar 
a ressalva de que participar de um movimento 
como esses não é condição suficiente para a 
conquista do que se pretende.

CIDADANIA E 
MOVIMENTO POR 

MORADIA: 
DA LUTA À CONQUISTA?

[10] BRASIL. Constituição  (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF:Sena-
do, 1988,  Parágrafo único do Art. 1º.
[11] XIMENES, Julia Maurmann e ORSO, Nivea Adriana Da Silva. Educação para a cidadania: uma 
análise. XIX Congresso Nacional do CONPEDI. Florianópolis – SC. 2010. p. 4.
[12] SILVA, Larissa Tenfen. Cidadania: algumas considerações jurídico-político. In: SOUZA, M.T.C.; 
LOUREIRO, P. (org.) Cidadania: novos temas, velhos desafi os. Ijuí: Unijuí, 2009.

Eduardo Pacheco Cruz Silva
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As manifestações sociais são as formas de exte-
riorização do apelo do povo com o intuito de exigir 
o cumprimento da lei ou apelo para que seja posi-
tivado algo que o Estado ainda não regulamentou 
e que se faz necessário para a vida da população.

Warren afi rma que “o movimento social é uma 
ação grupal para transformação voltada para a 
realização dos mesmos objetivos (o projeto), sob 
a orientação mais ou menos consciente de prin-
cípios valorativos comuns (a ideologia) e sob uma 
organização diretiva mais ou menos defi nida.”¹

Assim, os Movimentos Sociais são formas de 
participação social exercida pela sociedade civil 
que, cansada de aceitar fraudes e corrupções, aca-
ba rebelando-se, coletivamente, contra comissões 
e omissões do Estado em busca de seus direitos 
e da garantia de resguardar aquilo que a pertence 
mediante manifestações sociais.

 
Durkheim defi ne consciência coletiva como “o 

conjunto das crenças dos sentimentos comuns à 
média dos membros de uma sociedade”.² E isso 
visualiza-se nos movimentos sociais já que são 
um tipo de luta da sociedade de forma coletiva, 
com ideais análogos, com sentimento de revolta 
por parte de todos que reivindicam; com sede de 
compreensão e resolução das problemáticas que 
afetam aos interesses de todos.

Em junho de 2013, a população brasileira insa-
tisfeita com a política, com os gastos excessivos e 
a corrupção uniu-se para reivindicar por meio das 
manifestações sociais.

 
As mobilizações tiveram início predominante por 

meio do Movimento Passe Livre – MPL – em contrapo-
sição ao aumento das tarifas dos transportes coletivos, 
pois o governo instituiu um aumento de R$ 0,20 (vinte 

Isabelle Maritza

PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL 
E MANIFESTAÇÕES 

DE 2013
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centavos) nas tarifas. O que começou com um movi-
mento contra o aumento das tarifas dos transportes 
coletivos, por um grupo, expandiu-se de forma a mo-
bilizar milhares de pessoas de maneira horizontalizada 
contra outros atos do Estado que as atingiam. Na épo-
ca, a população indignou-se com os gastos excessivos 
com as construções de estádios para a Copa, com a 
corrupção, alta infl ação, abusos cometidos por agen-
tes do Estado, transportes públicos insufi cientes e, 
rebelaram-se também, contra a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 37, denominada por muitos como 
a PEC da impunidade, que retirava do Ministério Pú-
blico o poder de investigação criminal e restringia aos 
Policiais Federais e Civis tal prerrogativa. A luta era tam-
bém pela melhoria e mais investimentos na educação, 
saúde e transporte que em nosso país são precários.

O que a sociedade buscava era um Estado 
não fraudulento, com punição àqueles que trans-
gridem as leis e a moral; almejava por uma polí-
tica distinta da que vivenciamos; um Estado que 
atenda a demanda da sociedade e que aja de 
maneira positiva naquilo que cabe a ele aplicar e 
na estrita legalidade, moralidade, transparência, 
sem politicagem e clientelismo; que faça tudo 
em prol do interesse público. 

O episódio em 2013 fi cou destacado também 
por violências e confl itos. Pessoas de má índole 
que só praticaram vandalismos, sem o intuito de 
lutar por direitos e, sim, para depredar o patrimô-
nio ou cometerem delitos. Houve violência dos po-
liciais que, com o intuito de se resguardarem, de 
dispersarem os movimentos ou evitarem que algo 
pior pudesse acontecer, diante de tanta bagunça 
por parte de alguns e de vandalismos, atacaram 
centenas de manifestantes de boa-fé com balas de 
borracha e bombas de gás lacrimogêneo vencidas.

Infelizmente, o Estado deixa a impressão de 
que enquanto a manifestação não se encontra em 
situação extrema, não propõe melhorias e não se 
pronuncia. E isso impulsiona a população a ma-
nifestar com destruição e depredação, apesar de 
não ser a atitude ideal, com o sentimento de que 
apenas assim terão seus direitos atendidos.

A manifestação é um recurso que deve ser apli-
cado pela sociedade para suas conquistas, não 
com vandalismos, mas de forma bastante ativa, 
pois as mudanças podem sim ocorrer mediante lu-
tas e reivindicações e viver como passivos não tra-
rá os resultados almejados. Caso contrário, muitas 
vezes o Estado permanecerá inerte.
[9] BERGER, Peter. Socialização: como ser um membro da sociedade. Nova Iorque, 1975.
[1] WARREN, ILSE SCHERER. Uma revolução no cotidiano? [texto impresso], p. 37.
[2] DURKHEIM, ÉMILE [...] apud ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. 
Trad. Sérgio Bath. 7 ed. São Paulo: Matins Fontes, p. 300.

O QUE A SOCIEDADE BUSCAVA ERA 
UM ESTADO NÃO FRAUDULENTO, 

COM PUNIÇÃO ÀQUELES QUE 
TRANSGRIDEM AS LEIS E A MORAL; 

ALMEJAVA POR UMA POLÍTICA 
DISTINTA DA QUE VIVENCIAMOS
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Enquanto área autônoma de investigação do 
fenômeno humano, a Ciência Política se encontra, 
atualmente, ainda em processo de construção de 
um paradigma investigativo, que se pauta pela mul-
tiplicidade de abordagens teóricas e metodológi-
cas. Caracterizando-se como fenômeno distintivo 
da vida do homem em sociedade, o estudo do Es-
tado, dentro da área de investigação da ciência po-
lítica, constitui um campo próprio de investigação, 
denominado “Teoria Geral do Estado”. O Estado é 
geralmente “defi nido conceitualmente como a or-
ganização político-administrativo-jurídica do grupo 
social que ocupa um território fi xo, possui um povo 
e está submetido a uma soberania”.

Não obstante, há autores que entendem que 
os homens reunidos em uma sociedade política, o 
fazem com o objetivo de se atingir uma fi nalidade, 
entendida como “um ato de escolha, um objetivo 
conscientemente estabelecido”  . A fi nalidade, por-
tanto, pode ser entendida como um quarto elemen-
to constitutivo do Estado. O presente estudo traça 
um breve comparativo entre as concepções de fi nali-
dade do Estado que emergem das obras de dois au-
tores clássicos da Ciência Política: Nicolau Maquia-
vel, por meio da obra “O Príncipe”; e Jean-Jacques 
Rousseau, por meio da obra “Do Contrato Social”.

Maquiavel se dedica a resolver a problemática re-
ferente à conquista e à manutenção do poder, pressu-
posto básico de ordem estatal. Destarte, para o autor, 
o Estado deve ser capaz de assegurar a ordem. Os 
métodos utilizados para tal fi m, entretanto, são alvos 
de inúmeras críticas, de maneira que grande parte das 
discussões gravita em torno dessa metodologia. Para o 
fi lósofo, a legitimidade desses métodos encontra-se na 
concretização dos objetivos intentados pelo príncipe, e 
não na moralidade dos meios utilizados para tanto.

Não é possível isolar concepções de fi nalida-
de do Estado da dinâmica da fi losofi a política de 
Rousseau. Pode-se dizer que a fi nalidade do Esta-
do, segundo tal perspectiva, não pode extrapolar 
os limites impostos pela concretização legítima da 
vontade geral. Tal fi nalidade pressupõe um pacto, 
um contrato social entre todos os cidadãos do Es-
tado, para consigo mesmos e para com todos os 
outros, com o intuito de submeter-se à depuração 
das vontades particulares por meio do uso da ra-
zão, o que dá origem ao conceito de vontade ge-
ral. Disso, observa-se que, na obra de Rousseau, o 
possível conceito de fi nalidade do Estado mantém 
uma relação de fusão com o conceito de legitimi-
dade, o qual só pode transparecer na medida em 
que é o povo o componente do corpo político 
chamado “soberano”.

Pode-se dizer que tanto Maquiavel quanto 
Rousseau apresentam nuanças de bem comum 
enquanto fi nalidade do Estado. O objetivo últi-
mo do pensamento de ambos é algo coinciden-
te: o bem comum como a expressão da vontade 
geral e a possibilidade de concretização de um 
ambiente que possibilite a realização de qual-
quer ideia de bem, advinda do contexto de esta-
bilidade política. Contudo, há profundas diferen-
ças nas concepções de bem que podem emergir 
das obras ora analisadas. Há que se observar, 
também, a concepção mesma de “homem” que 
emerge de cada um dos escritos, dado o profun-
do contraste entre o indivíduo racional e moral 
de Rousseau e o homem movido pela lógica te-
leológica de Maquiavel.

Fellipe Matheus da Cunha Gonçalves
Victor Tadeu Antunes Araújo

CONCEPÇÕES 
FINALÍSTICAS DE ESTADO 

NO PENSAMENTO 
POLÍTICO DE NICOLAU 

MAQUIAVEL E JEAN-
JACQUES ROUSSEAU: 

UM ESTUDO COMPARATIVO 
PRELIMINAR

[13] FRIEDE, Reis. Curso de ciência política e teoria geral do Estado: teoria constitucional 
e relações internacionais. 4. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2010. p. 39.
[14] DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 30. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011. p. 33.
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Melina Macedo Bemfi ca

Observamos em nosso cotidiano que jeitinho é 
uma categoria central para pensar a realidade do 
Brasil. Ele está presente desde uma simples ida ao 
banco, até na tentativa de resolução de problemas 
mais sérios. Está representado de forma diária em 
ambientes públicos e privados.

É necessário refl etir como essa maneira aparen-
temente inocente de resolver os problemas afeta 
nossa sociedade. O primeiro passo é defi nir o que 
seria o jeitinho, e suas expressões positivas. E pen-
sar também em que medida ele é uma manifesta-
ção cultural deletéria.

O jeitinho brasileiro é um modo de agir, um esti-
lo de operar. Ele é uma forma de trazer para o âm-
bito pessoal, algo que deveria ser impessoal. No 
geral é usado de forma pacífi ca, com o objetivo de 
resolver de forma harmônica as disputas, procuran-
do assim, conciliar interesses e criando um cenário 
aceitável para os dois lados.  Os que defendem o 
jeitinho brasileiro como uma expressão cultural po-
sitiva propõe que ele seja entendido como uma ma-
neira de navegação social.

 
Ressaltamos que é importante entender essa ca-

tegoria visto que ela nos ajuda esclarecer porque 
é tão difícil combater a corrupção no Brasil. A cor-
rupção não está apenas no mundo político, ela está 
disfarçada como jeitinho, e é sob esse rótulo aceita 
pela população.

 
Examinando a aplicação das leis em nosso país 

constatamos que elas são empregadas de maneira 
diferente em relação aos diferentes sujeitos. Isso vai 
de encontro ao princípio da isonomia. Quando se 
usa o famoso jeitinho se desconsidera a necessida-
de de igualdade.

JEITINHO 
BRASILEIRO: 

ENTRE A EXPRESSÃO 
CULTURAL E O SINAL 

DE ATRASO

Ressaltamos que essa cultura de “dar um jeito” 
na situação representaria nesse sentido um atraso, 
pois atrapalha o princípio da igualdade. Usando o 
jeitinho as relações são desiguais e pessoalizadas. 
Observamos que o jeitinho ignora a necessidade de 
cumprir as regras, independente de seu conteúdo.

Olhando pelo lado positivo essa forma de ope-
rar permite a fl exibilização de uma hierarquia rí-
gida, e é uma maneira de tornar a vida mais fácil, 
menos burocratizada. Essa maneira de fazer tem 
um importante papel: ajudar na navegação social, 
pois torna situações extremante complicadas mais 
simples, auxiliando assim a resolver problemas.  O 
jeitinho pensado como uma expressão de criativi-
dade para resolução de confl itos não é necessaria-
mente prejudicial, desde que não seja contra algu-
ma norma prevista. Ele é nesse sentido uma forma 
de tornar o cotidiano mais simples. 

O problema se inicia quando o jeitinho se apro-
xima da corrupção. Levando em consideração as 
normas impostas ele é negativo no sentido de que 
atrapalha o cumprimento das mesmas. Em relação 
ao seu uso, vemos que ele leva a uma desconfi ança 
em nossas instituições. Porém sendo ele tão impor-
tante em nossas vidas as várias outras visões sobre 
seus efeitos merecem ser levadas em consideração. 

[15] DAMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.
[16] ALMEIDA, Alberto Carlos. A cabeça do brasileiro. 2.ed. Rio de Janeiro: Record, 2007.

É NECESSÁRIO REFLETIR 
COMO ESSA MANEIRA 

APARENTEMENTE INOCENTE 
DE RESOLVER OS PROBLEMAS 

AFETA NOSSA SOCIEDADE
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A problemática acerca do tema gira em torno 
da falta de critérios objetivos e precisos – tanto na 
doutrina quanto na legislação – que permitam ao 
intérprete verifi car a existência do dano: na verda-
de, o que há são diplomas normativos esparsos que 
garantem a indenização por dano moral, mas sem 
defi ni-lo precisa e objetivamente.

Em meio à aridez conceitual que permeia a dou-
trina e a legislação, a prática dos Tribunais se revela, 
na riqueza da argumentação trazida nos fundamen-
tos das decisões, como uma robusta fonte de co-
nhecimento acerca do tema aqui tratado. Assim, foi 
feita uma análise dos fundamentos de algumas de-
cisões do TRT 19 a fi m de se identifi car padrões de 
decisão e os critérios da argumentação utilizados, 
que possibilitem o controle das decisões e propor-
cionem segurança jurídica.

 Para Valdir Florindo, o dano moral é
[...] aquele decorrente de lesão à honra, à dor-

sentimento ou física, aquele que afeta a paz interior 
do ser humano, enfi m, ofensa que cause um mal, 
com fortes abalos na personalidade do indivíduo.  

Quanto aos efeitos do ato ilícito, a doutrina clás-
sica expressa que “[o] efeito regular do delicto civil 
consiste no estabelecimento de uma obrigação de 
indenizar em que o sujeito activo é o offendido e o 
sujeito passivo o offensor.”

 
Neste sentido, a verificação do dano moral 

se dá por meio de elementos fático-proba-
tórios juntados aos autos, que sejam capa-
zes de demonstrar a) o nexo de causalidade 
entre a conduta ilícita omissiva/comissiva do 
empregador e b) o dano causado ao empre-
gado. Neste caso, a demonstração da exis-
tência de dano depende de fato que seja 
potencialmente lesivo, de forma direta ou 
indireta, aos atributos personalíssimos do in-
divíduo, que se dividem em i) físicos (direito 
à vida, à integridade física); ii) psíquicos (in-
timidade, liberdade); e iii) morais (honra ob-
jetiva e subjetiva, imagem, nome). Nos casos 
de revista, e.g., o TRT 19 entende não haver 
forma razoável de se proceder a tal prática, 
pois até mesmo se feita apenas em pertences 
não deixa de invadir a intimidade e privacida-
de do empregado.

É, portanto, ante os resultados do traba-
lho, possível concluir que existem, sim, pa-
râmetros e critérios objetivos utilizados pelo 
TRT19 para a aferição do dano moral no caso 
concreto e, consequentemente, padrões de 
decisão recorrentes em casos semelhantes. 
Desta forma, a objetividade e a razoabilida-
de que se verificam nos fundamentos das 
decisões não apenas fornecem critérios de 
controle da racionalidade das decisões, mas 
também oferecem instrumentos protetores 
da confiança do jurisdicionado.

Arthur Calaça

[17] FLORINDO, Valdir. Dano moral e o direito do trabalho. 4. ed. São Paulo: Editora LTr, 
2002. p. 53
[18] ESPÍNOLA, Eduardo. Sistema do direito civil brasileiro - Parte primeira: Theoria geral das 
relações jurídicas de obrigação. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1912. p. 723. v. 2.

DANO MORAL NO DIREITO 
DO TRABALHO: UMA 

ABORDAGEM PRAGMÁTICA
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Jerson Aparecido da Costa

Partindo da interrogação: “Os juízes deveriam 
ter autoridade para revogar leis quando estive-
rem convencidos de que elas violam direitos indi-
viduais?”, Jeremy Waldron discorre sobre a juris-
dição constitucional.

Expõe-se aqui, de forma sucinta, as considera-
ções apresentadas por Waldron no livro Legitimida-
de da Jurisdição Constitucional. 

Estabelecendo-se uma sociedade que pos-
sua instituições democráticas razoáveis, ins-
tituições judiciais funcionando normalmente, 
que haja comprometimento com os direitos 
individuais e das minorias, e, por fim, que 
seus membros possam discordar sobre direi-
tos, tem-se as pressuposições necessárias para 
discordar de que o judiciário possa anular de-
cisões do parlamento.

A ESSÊNCIA DA 
OPOSIÇÃO 
AO JUDICIAL 

REVIEW

Limitando-se especificamente aos itens “A 
tirania da maioria” e “Casos não essenciais”, 
temos a salientar, quanto ao primeiro item, 
que o autor manifesta o cuidado de esclare-
cer que tal frase não tem sido interpretada 
de forma responsável, uma vez que a escolha 
de um direito pela decisão da maioria de vo-
tos não se configura uma tirania, muito pelo 
contrário, quando a maioria pode participar 
das decisões se configura e se estabelece, de 
fato, a democracia.

Os defensores do judicial review argumentam 
que as decisões do parlamento estão condiciona-
das a uma maioria, negligenciando, portanto os 
direitos das minorias.

Waldron porém, defende que tal argumento 
não é em nada sustentável, muito menos sen-
sato. Para ele, não há que se confundir maio-
ria com tirania. Afinal se tão somente o fato 
de deputados eleitos estabelecerem o direito 
pela maioria popular, que diferença haveria tal 
fato dos tribunais que também tomam deci-
sões por maioria de votos.

Se o resultado da decisão da maioria legis-
lativa não está de acordo com o resultado que 
alguns poucos desejavam, não há tirania nesse 
contexto. Há apenas a evidência de um sistema 
que pode acertar ou errar, e isso não enfraquece 
sua legitimidade, pelo contrário, isso o leva à re-
fl exões e ao crescimento.

Quanto aos “Casos não essenciais”, argu-
mentam os defensores do judicial review que 
em falhando ou não existindo as pressuposi-
ções estabelecidas pelo autor, seriam então 
os tribunais as respostas às falhas das institui-
ções democráticas.

Contra argumentando essa colocação, Wal-
dron esclarece que suas pressuposições não 
são irreais. E, ao contrário do que parece, as 
sociedades já vivem essa realidade. No entan-
to, admitindo que hajam instituições legislati-
vas disfuncionais, culturas políticas corruptas, 
legados de racismo e outras formas de precon-
ceitos endêmicos, a melhor alternativa não se-
ria a defesa do judicial review como resposta a 
essas circunstâncias, mas a busca, intensa, do 
respeito ao direitos, desejando-se a implemen-
tação da democracia constitucional moderna.

[19] CARVALHO, Adauto Villela Geraldo de. Legitimidade da jurisdição constitucional. Rio 
de Janeiro: Ed Lumin Juris, 2010.

OS DEFENSORES DO JUDICIAL 
REVIEW ARGUMENTAM QUE AS 

DECISÕES DO PARLAMENTO 
ESTÃO CONDICIONADAS A UMA 

MAIORIA, NEGLIGENCIANDO, 
PORTANTO OS DIREITOS DAS 

MINORIAS
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A reforma legislativa em muitos momentos 
travou longos debates acerca da aplicação 
das leis. Isso ocorreu com as reformas do Có-
digo de Processo Civil de 1973 dadas pela Lei 
11.382/2006. Esta modificou o sistema dos 
embargos à execução no CPC. Surgiu a dú-
vida: essas novas regras se aplicam à execu-
ção fiscal? Para esclarecer: a Lei 11.382/2006 
deixou de exigir a segurança do juízo, con-
cretizável por meio de penhora ou depósito, 
como requisito para o ajuizamento dos em-
bargos à execução (CPC, art. 736). Além dis-
so, estabeleceu que esses embargos não têm, 
em regra, efeito suspensivo (CPC, art. 739-A), 
embora possa ser concedido caso atendidos 
os requisitos do parágrafo primeiro do artigo 
739-A do CPC: garantia do juízo, fumus boni 
iuris e periculum in mora. A discussão gira em 
torno da aplicação dessas modificações ao 
processo de execução fiscal, o qual é regula-
do pela Lei nº 6.830/1980.

 
Desde já, pode-se afi rmar que a Lei de Execu-

ção Fiscal é lei especial. Há, então, uma antinomia 
aparente. Duas leis dispõem sobre regras acerca 
de embargos à execução. Entretanto, cada uma 
regula procedimentos diferentes, com caracte-

rísticas diferentes. Aplica-se o princípio da espe-
cialidade previsto na Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4657/42): lex 
specialis derogat generali. Referido método de so-
lução de antinomias baseia-se no princípio da iso-
nomia, pois a lei especial submete uma parte da 
matéria abrangida pela lei geral a uma regulamen-
tação própria.

Na hipótese de garantia do juízo, a mudança 
do CPC não parece revogar a norma explícita 
da LEF (§1º do art. 16), embora haja quem de-
fenda o contrário, como Leonardo Carneiro da 
Cunha . Ambas previam tal requisito e apenas o 
CPC foi modificado, visto que, de acordo com 
a Lei Complementar 95/1998, no artigo 9º, a 
cláusula de revogação das leis deve expressar 
quais dispositivos legais serão revogados. Essa 
cláusula da Lei nº 11.382/2006 não revogou a 
norma da LEF. Não há, então, omissão da LEF 
quanto à garantia do juízo. Quanto à possibili-
dade de garantir parcialmente o juízo, entende 
o STJ, como no julgado do REsp nº 668.372/PE, 
Rel. Min. Castro Meira (Segunda Turma), que 
a penhora insuficiente, mesmo que o juiz não 
tenha determinado o reforço da penhora, ou, 
tendo determinado, não haverem bens livres 
e desembaraçados, não obsta o recebimento 
dos embargos à execução. Parece ser um en-
tendimento razoável, já que os embargos são 
a única forma de que dispõe o executado para 
insurgir-se contra determinadas matérias em 
sede de execução.

 
Quanto à atribuição de efeito suspensivo, há 

vários entendimentos. Alguns no sentido de se 
aplicar o CPC. Outros no sentido de que o efeito 
suspensivo é automático após recebidos os em-
bargos, em decorrência de uma interpretação 
sistemática da LEF (artigos 16, § 1º; 18; 19; 24, I; 
e 32, § 2º). É o entendimento de Sacha Calmon 
Navarro , e é o que parece ser o mais correto, 
embora divergente do entendimento do STJ. A 
Certidão de Dívida Ativa (CDA), título executi-
vo extrajudicial que embasa a execução fi scal, é 
constituída unilateralmente, diferentemente dos 
demais títulos. Há claramente uma relação de 
desigualdade entre as partes do processo. Per-
mitir que bens do executado sejam expropria-
dos sem prévia possibilidade de defesa seria 
uma afronta ao contraditório e à ampla defesa, 
corolários do devido processo legal.

João Paulo Sousa Mendes

[20] CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 9 ed. São Paulo: 
Dialética, 2011. p. 425-426.
[21] COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). 
Execução fi scal. São Paulo: Revista dos Tribunais; Centro de Extensão Universitária, 
2008. (Pesquisas Tributárias. Nova Serie – 14). p.  92-101

DO EFEITO 
SUSPENSIVO E DA 

GARANTIA DO JUÍZO 
NOS EMBARGOS 

À EXECUÇÃO FISCAL 
EM FACE DO DIREITO 

INTERTEMPORAL



15

O estudo realizado faz uma análise do 
Marco Civil da Internet (MCI), lei que surge 
como um texto pioneiro no mundo com a fi-
nalidade de estabelecer princípios, direitos 
e deveres no ambiente virtual. A norma es-
tabelece regras gerais e abstratas em que 
provavelmente se apoiarão futuras leis, por 
tal motivo, a norma chegou a ser apelidada 
de “Constituição da Internet”.

O MCI vem sendo apresentado como um 
importante instrumento de “regulamenta-
ção da internet” que irá contribuir signifi-
cativamente para uma “navegação segura e 
satisfatória na rede”. Todavia, acreditamos 
ser importante analisar a lei, ponto por pon-
to, para saber qual sua finalidade e as mu-
danças que trará.

Abaixo, apresenta-se um breve resumo dos tó-
picos abordados no estudo.

- Direitos. O art. 7º contém uma série de 
incisos disciplinando os direitos do usuário. 
Todavia, os direitos ali previstos e os demais 
espalhados pela lei já estão de alguma forma 
espalhados pelo ordenamento jurídico, seja na 
Constituição Federal, Código Civil ou Código 
de Defesa do Consumidor e até mesmo no Có-
digo Penal. Os direitos assegurados no MCI já 
estão positivados no ordenamento jurídico, de 
forma que não haveria necessidade de serem 
repetidos em lei específi ca.

- Neutralidade de rede. Trata-se de uma das 
maiores novidades trazidas pelo MCI (e talvez a 

mais polêmica). Com a neutralidade de rede o 
Brasil passa a ser um dos poucos países do mun-
do a estabelecer a neutralidade de rede como 
regra. A neutralidade de rede impede que seja 
dado tratamento diferenciado de velocidade de 
dados durante a navegação.

Aqueles que defendem a neutralidade de rede 
alegam que sem esta, as operadoras poderiam 
montar pacotes de internet conforme o uso do 
usuário ou ainda direcionar conexão para certos 
agentes de mercado o que poderia restringir o 
uso da internet em favor daqueles que já pos-
suem posição relevante no mercado de internet.

 
Entretanto, devemos lembrar (ou esclarecer) que 

hoje a internet não é neutra e, curiosamente, ao con-
trário do alegado acima, as operadoras não estão 
oferecendo pacotes diferenciados discriminando a 
conexão por conteúdo e extremamente restritos.

 
Isso acontece, mesmo a internet não sendo 

neutra, em razão de um fenômeno chamado Con-
corrência. O estudo demonstra ainda a neutrali-
dade pode restringir a liberdade contratual, além 
de ressaltar como a neutralidade pode prejudicar 
investimentos e aumentar custos.

- Armazenamento de dados. O MCI passa a exi-
gir o armazenamento de dados por “cautela” 
para subsidiar investigações futuras. Todavia, 
não parece razoável tratar todos os milhões 
de usuários da internet como potenciais crimi-
nosos e por em risco a privacidades de seus 
dados. O armazenamento de dados gera ain-
da uma série de custos com armazenamento 
de dados que desestimula a entrada de novos 
provedores de conteúdo na internet.

- Regulamentação futura. A título de curiosidade, 
destaca-se cerca de 15 dispositivos que darão 
fundamento para novas leis e regulamentos.

A internet é livre e, em países democráticos, e não 
precisa de regulamentação. A rede é um exemplo re-
gulação privada natural que funciona muito bem há 
mais de 25 anos. A web evolui automaticamente como 
um organismo vivo que se adapta as novas vontades 
do consumidor e às necessidades do mercado.

Em resumo o estudo faz um alerta sobre o MCI. 
Espera-se que as futuras leis sobre a internet sejam 
feitas com cautela e acompanhadas pela socieda-
de, para que essa nobre ferramenta que tanto nos 
auxilia não seja controlada ou limitada pelo Estado.

Raul Nero

MARCO CIVIL DA INTERNET 
MUDANÇAS E POSSÍVEIS 

CONSEQUÊNCIAS
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